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DAFTAR ISI BRM

No Nomor Permohonan Tanggal Penerimaan Kelas Merek

1 JID2022009874 08/02/2022 43  Seliter

2 DID2022014522 23/02/2022 3  FY BEAUTY, FOREVER YOUNG

3 D022022023702 30/03/2022 29  Lia Camel

4 JID2022024001 31/03/2022 38  iPROCS

5 DID2022030976 27/04/2022 19, 39  JEDI HUB (JABABEKA E-COMMERCE
DIGITAL HUB)

6 JID2022031865 30/04/2022 42  Tsaqawa Fashion

7 DID2022035021 21/05/2022 30  SABI BABY GROCERY

8 DID2022040389 11/06/2022 21  Rafa Homeware

9 DID2022042288 17/06/2022 32, 29, 30  wOats UP! + Logo

10 JID2022046768 01/07/2022 42  Chartered Tax Accounting Specialist

11 DID2022046937 03/07/2022 25  Pusat Bordir Tasikmalaya By Sutra Busana

12 DID2022051065 18/07/2022 30  RG DAN LOGO MAHKOTA

13 DID2022051342 19/07/2022 18  PALETTE

14 DID2022051864 20/07/2022 31  Guna Amerta Mandiri

15 DID2022053091 24/07/2022 9  WAM MOD

16 DID2022053338 25/07/2022 15  POWERS ELECTRIC

17 DID2022054785 28/07/2022 5  SJM 191

18 DID2022054949 28/07/2022 25  Nauli Ecoprint

19 DID2022055687 01/08/2022 24  truEASY

20 DID2022055764 01/08/2022 9  OMEGA

21 DID2022056286 02/08/2022 30  Walidwipa Coffee

22 JID2022057356 05/08/2022 43  Martabak Imoet
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23 DID2022057745 06/08/2022 29  Assyifa Food

24 DID2022057944 07/08/2022 25  ALFARIZ HIJAB

25 DID2022058017 08/08/2022 32  FRESMUT JELLY

26 DID2022058164 08/08/2022 25  NA7UKU

27 DID2022058438 08/08/2022 7  PT. JAYATAMA WALET INDONESIA

28 DID2022058513 09/08/2022 18  Ghaniyya Alyssa

29 DID2022058538 09/08/2022 32  Logo

30 DID2022058583 09/08/2022 25  IWEN BAITI

31 DID2022058801 09/08/2022 25  Nilman

32 DID2022059309 10/08/2022 29  WJ

33 DID2022059561 11/08/2022 43, 30  Mie Ayam Ketawa

34 JID2022059744 11/08/2022 43  Relasa

35 DID2022059759 11/08/2022 25  KANIKI

36 JID2022059769 11/08/2022 44  Ombre Brow Bali

37 DID2022060088 12/08/2022 26   MK MAYAKREASI

38 DID2022060527 13/08/2022 20  ELB

39 DID2022061676 18/08/2022 7  BTS POWER

40 DID2022061798 18/08/2022 31  Logo JCP adalah singkatan dari Jaris Candra
Perkasa

41 D322022062329 19/08/2022 30  KOPI NATURAL

42 JID2022062533 20/08/2022 35, 44  Ervika Medika

43 DID2022062590 20/08/2022 30  NGIJENI

44 DID2022062630 20/08/2022 30  Logo CR

45 DID2022062673 21/08/2022 24  Pixie
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46 DID2022062678 21/08/2022 22  Inaracraft

47 JID2022062841 22/08/2022 43  RAJANYA ES TEH TONGTJIPOINT &
SIMBOL

48 DID2022062850 22/08/2022 29  Kriptela

49 DID2022063146 23/08/2022 30  Huruf kanji dibaca fan cha

50 JID2022063152 23/08/2022 35  Huruf kanji dibaca fan cha

51 DID2022063158 23/08/2022 30  Logo

52 JID2022063163 23/08/2022 35  Logo

53 DID2022063278 23/08/2022 32  Dhelapan

54 DID2022063531 24/08/2022 30  TEH PUKET INDONESIA

55 DID2022063559 24/08/2022 30  by aroel

56 DID2022063562 24/08/2022 29  Dreamilk

57 DID2022063566 24/08/2022 25  BONEHEAD

58 JID2022063577 24/08/2022 43  Ituaja Koffie

59 JID2022063578 24/08/2022 41  ASTRANAUTS – INNOVATE THE FUTURE
OF ASTRA

60 DID2022063580 24/08/2022 30  IPkoe

61 DID2022063583 24/08/2022 9  RINNER

62 DID2022063585 24/08/2022 9  Dunk City Dynasty

63 DID2022063708 24/08/2022 25  Jogjandari

64 DID2022063738 24/08/2022 16, 3, 5  Karakter huruf Jepang Jyokindekiru Arukouru
Taoru & Lukisan

65 DID2022063739 24/08/2022 27  KCT + LOGO

66 DID2022063742 24/08/2022 2  FERRYL

67 DID2022063745 24/08/2022 29  Z&G Jagung Mollor

68 DID2022063747 24/08/2022 3  NEOBELLA
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69 DID2022063754 24/08/2022 32  Kopikakakxpress

70 DID2022063757 24/08/2022 29  HTASEN

71 DID2022063758 24/08/2022 30  SEUNGGI CHICKEN + LOGO

72 DID2022063763 24/08/2022 32  DRIXX + LOGO

73 DID2022063764 24/08/2022 29  KAWAN ngeTeh

74 DID2022064004 25/08/2022 29  SHAMOYE + LOGO

75 D222022064012 25/08/2022 29  SELAYUR

76 DID2022064013 25/08/2022 3  SUJO BEAUTY

77 DID2022064014 25/08/2022 17  BARBAR MUBARA

78 J222022064015 25/08/2022 35  SG SINAR GORDYN INTERIOR

79 D222022064016 25/08/2022 29  SRIKALOKA

80 DID2022064017 25/08/2022 25  ZEGOLINEBOSS

81 D222022064018 25/08/2022 30  SRiLLa

82 D222022064019 25/08/2022 29  Suko Menik

83 D222022064021 25/08/2022 30  TAYTAN

84 DID2022064022 25/08/2022 16  PT. PUTRABALI ADYAMULIA

85 D222022064023 25/08/2022 9  TRIKOMSA

86 D222022064024 25/08/2022 30  TUJO

87 D222022064025 25/08/2022 25  TUKEM

88 J222022064027 25/08/2022 43  AR-RAZZAQ

89 D222022064028 25/08/2022 25  VESTE KLAMBI

90 D222022064029 25/08/2022 30  BANBINBOON

91 D222022064030 25/08/2022 29  YASODANA
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92 D222022064033 25/08/2022 5  BU TINI

93 J222022064035 25/08/2022 43  BUWANI

94 D222022064036 25/08/2022 30  Cari Cuan

95 D222022064040 25/08/2022 30  Cicippo

96 JID2022064041 25/08/2022 35  LA'REINE

97 D222022064042 25/08/2022 25  Cotton Kingdom

98 D012022064043 25/08/2022 6  AZDRA GALVALUM

99 D222022064044 25/08/2022 30  DEORA

100 DID2022064045 25/08/2022 30  BesteQu + LOGO

101 DID2022064047 25/08/2022 30  AMIMAHENDRA

102 J222022064048 25/08/2022 42  DepressoMocha

103 DID2022064165 25/08/2022 9  SKYLED TECHNOLOGY

104 J072022064226 25/08/2022 43  PASTAMATA

105 DID2022064232 25/08/2022 3  Ben Cling Muria Care

106 D072022064239 25/08/2022 29  PINGJO INDONESIA

107 DID2022064247 25/08/2022 29  YUMEI

108 J072022064253 25/08/2022 41  Poncer.Network

109 DID2022064254 25/08/2022 30  BALDES + LOGO

110 DID2022064258 25/08/2022 32  pep.tive = merupakan sebuah nama

111 DID2022064259 25/08/2022 30  Tokam + LOGO

112 DID2022064261 25/08/2022 29  DINDA SUTIMA

113 DID2022064262 25/08/2022 35, 30, 31  Aneka Tani

114 DID2022064264 25/08/2022 30  Harokah
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115 DID2022064265 25/08/2022 30  mbekuto + LOGO

116 DID2022064268 25/08/2022 30  DOSSIE

117 DID2022064271 25/08/2022 29  NJM

118 DID2022064272 25/08/2022 20  CEKKA STUDIO

119 D072022064275 25/08/2022 29  saung Qubil

120 DID2022064461 26/08/2022 29  DIVA SEHAT DAN HIGIENIS + LOGO PUJ

121 D102022064478 26/08/2022 25  INAYAH

122 DID2022064479 26/08/2022 18  LA CLAIRE FONTAINE + LOGO

123 D102022064480 26/08/2022 25  INAYAH

124 JID2022064481 26/08/2022 43  thofiez + LOGO

125 JID2022064482 26/08/2022 43  Lasalapal + Lukisan

126 DID2022064483 26/08/2022 1  HJ CHEMICALS

127 JID2022064484 26/08/2022 39  bosCOD

128 DID2022064485 26/08/2022 30  PAPIE

129 DID2022064486 26/08/2022 4  PETROINDO HSD

130 DID2022064487 26/08/2022 30  PETIS UTAMA MADURA HSH

131 DID2022064488 26/08/2022 3  PALMER

132 DID2022064489 26/08/2022 7  brandfree

133 DID2022064491 26/08/2022 30  Kerak Telor Bang Ade

134 DID2022064492 26/08/2022 3  BE YOU dr. Resna

135 DID2022064493 26/08/2022 1  ALFAN BIO

136 DID2022064494 26/08/2022 30  Kemeduran + LOGO

137 JID2022064495 26/08/2022 35  GREEN PRIMA
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138 DID2022064496 26/08/2022 25  Aqshoya

139 DID2022064595 26/08/2022 30  Sugar Baby Sweet Treats

140 D022022064598 26/08/2022 30  Monnom Patisserie

141 DID2022064613 26/08/2022 10  MEDDIS

142 DID2022064614 26/08/2022 1  SB

143 DID2022064615 26/08/2022 30  DOUBLE SOFT MILKY TOAST

144 DID2022064616 26/08/2022 29  Mafaaza Chicken

145 DID2022064617 26/08/2022 30  GinangKu + LOGO

146 DID2022064618 26/08/2022 9  MASA MEDIA

147 DID2022064619 26/08/2022 9  bayaraja + Logo

148 DID2022064620 26/08/2022 1  BDman + Logo

149 DID2022064621 26/08/2022 29  AL-WAAFI dan LOGO

150 JID2022064622 26/08/2022 40  MASA MEDIA

151 DID2022064623 26/08/2022 25  ZYCLE FIT

152 DID2022064624 26/08/2022 10  VieCare 97

153 DID2022064625 26/08/2022 29  Daily Chicken (Pengucapan : Deili Ciken)

154 JID2022064626 26/08/2022 38  MASAFLIX

155 DID2022064627 26/08/2022 25  VENDOM

156 JID2022064628 26/08/2022 41  KOMA + LOGO

157 DID2022064629 26/08/2022 30  NEXTAR STAR

158 DID2022064630 26/08/2022 25  DELISA

159 DID2022064631 26/08/2022 25  luna

160 JID2022064632 26/08/2022 44  AMPO CALLIE INDONESIA BEAUTY
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161 DID2022064633 26/08/2022 30  MILKY DOUBLE SOFT TOAST

162 DID2022064634 26/08/2022 3  CALLIE SKIN BEAUTY

163 JID2022064635 26/08/2022 43  de Cafe REPUBLIC

164 DID2022064636 26/08/2022 5  KENDARON

165 DID2022064639 26/08/2022 3  VANENO

166 DID2022064640 26/08/2022 25  moonlite

167 DID2022064641 26/08/2022 3  COSSLIN

168 JID2022064642 26/08/2022 41  ZYCLE FIT

169 DID2022064643 26/08/2022 30  RAINY TEA

170 DID2022064644 26/08/2022 3  Best CLEAN

171 JID2022064645 26/08/2022 35  LOGO HEALING STAR

172 DID2022064646 26/08/2022 5  PARAPLUS

173 DID2022064647 26/08/2022 14  SCUBAMASTER

174 DID2022064648 26/08/2022 24  VISMA+ LOGO

175 DID2022064650 26/08/2022 10  LIVELITE XTREME BIO COSMIC USA
TECHNOLOGY

176 D072022064651 26/08/2022 21  DISON CRAFT

177 JID2022064652 26/08/2022 41  RAFFLES + Gambar

178 JID2022064653 26/08/2022 35  JAC Jakarta Aesthetic Consult Konsultan Klinik
Kecantikan

179 DID2022064654 26/08/2022 10  LIVELITE XTREME MEGA ANION USA
TECHNOLOGY

180 DID2022064655 26/08/2022 25  Engineer Workwear

181 JID2022064656 26/08/2022 35  AUGUSTINUS BADER

182 DID2022064657 26/08/2022 10  LIVELITE XTREME ALPHA SPIN USA
TECHNOLOGY

183 DID2022064658 26/08/2022 1  BIO-DERM
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184 DID2022064659 26/08/2022 25  DONEN

185 D072022064660 26/08/2022 30  ENYA' CAKE

186 DID2022064661 26/08/2022 9  MOTOMI

187 DID2022064662 26/08/2022 9  LIPPO

188 J072022064663 26/08/2022 43  HOKKIAN HOCIA

189 D102022064664 26/08/2022 30  A PLYMOUTH + Logo

190 DID2022064665 26/08/2022 30  CV UDAN WELAS FNB

191 JID2022064666 26/08/2022 36  Pluang+ + Logo

192 DID2022064667 26/08/2022 34  Barack Taste

193 DID2022064668 26/08/2022 6  BLKP & Logo

194 DID2022064669 26/08/2022 24  Fanisha + LOGO

195 J072022064670 26/08/2022 43  Hungeryou

196 DID2022064671 26/08/2022 25  KARURA + LOGO + KARAKTER HURUF NON
LATIN

197 DID2022064672 26/08/2022 30  Cap MENARA LAUT

198 DID2022064851 27/08/2022 29  NGEHITS

199 JID2022064854 27/08/2022 43  꼬끼치킨요. Kkoki Chicken yo + LOGO

200 JID2022064855 27/08/2022 37  BENGKEL MAHAPUTRA + LOGO

201 DID2022064856 27/08/2022 5  CALIDUM

202 DID2022064857 27/08/2022 7  MAHKOTA

203 DID2022064858 27/08/2022 7  KEPALA AYAM

204 DID2022064859 27/08/2022 7  BUNGA RAYA

205 DID2022064860 27/08/2022 18  SHEBAG

206 DID2022064861 27/08/2022 18  SHETAS
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207 JID2022064895 28/08/2022 38  bukuku business  +  lukisan

208 DID2022064896 28/08/2022 9  bukuku business  +  lukisan

209 JID2022064897 28/08/2022 42  bukuku business  +  lukisan

210 DID2022064898 28/08/2022 30  ARoza

211 JID2022064899 28/08/2022 35  VETOPET

212 JID2022064900 28/08/2022 41  Lukisan Kuda

213 DID2022064901 28/08/2022 3  Malay Beauty Skincare

214 JID2022064902 28/08/2022 36  bukuku business  +  lukisan

215 D222022064952 29/08/2022 9  Solida Healthcare

216 JID2022064953 29/08/2022 35  LIPPO

217 D222022064954 29/08/2022 10  Solida Healthcare

218 D222022064955 29/08/2022 24  Solida Healthcare

219 DID2022064956 29/08/2022 9  RICHEZ HELMETZ + LOGO

220 JID2022064957 29/08/2022 43  Butteria pattiserie

221 DID2022064958 29/08/2022 32  AIKMEL

222 DID2022064959 29/08/2022 7, 12  JTEKT (LOGO)

223 DID2022064960 29/08/2022 12  logo A

224 DID2022064961 29/08/2022 29  HILOImunopro+

225 JID2022064962 29/08/2022 40  JADIPRINT

226 JID2022064963 29/08/2022 42  JADIPRINT.COM + Logo

227 DID2022064964 29/08/2022 32, 33, 35, 36, 38, 9, 41,
42, 43, 45, 14, 16, 18,  OTHERSIDE

228 DID2022064965 29/08/2022 11  SXC & LOGO

229 DID2022064966 29/08/2022 32  Mas Yoky
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230 JID2022064967 29/08/2022 35  Gerai Lengkong

231 DID2022064968 29/08/2022 30  Mekar sari

232 DID2022064969 29/08/2022 3  Garvi

233 DID2022064970 29/08/2022 1  Panata 23

234 D102022064971 29/08/2022 22  SUMO

235 DID2022064972 29/08/2022 30  ZIELDA

236 DID2022065097 29/08/2022 25  Keche Collection

237 DID2022065098 29/08/2022 30  NGGOLE'I + LOGO

238 JID2022065099 29/08/2022 35  Warta Ekonomi - Perspektif Baru Bisnis &
Ekonomi

239 DID2022065100 29/08/2022 30  UZAQI + LOGO

240 DID2022065101 29/08/2022 30  I'ZAAZ ZADA + LOGO

241 DID2022065102 29/08/2022 32  Sunkist

242 JID2022065103 29/08/2022 43  LEDOYEN FRENCH DINING

243 JID2022065104 29/08/2022 41  IndoLaw

244 DID2022065105 29/08/2022 24  AGTAAFY collection + LOGO

245 DID2022065106 29/08/2022 29  MEAT HEROES + LOGO

246 D022022065108 29/08/2022 29  Razaki

247 DID2022065110 29/08/2022 29  TWOZULL

248 DID2022065111 29/08/2022 11  VESTREF

249 DID2022065112 29/08/2022 18  SAVFOX

250 JID2022065113 29/08/2022 35  FJbottle dan Lukisan

251 DID2022065114 29/08/2022 18  KRISAJO

252 DID2022065115 29/08/2022 21  FJbottle dan Lukisan
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253 DID2022065116 29/08/2022 25  Hafla Hijub

254 DID2022065117 29/08/2022 18  BELEBAILY

255 D022022065118 29/08/2022 25  Haze Be Wear

256 DID2022065119 29/08/2022 16  POLARIS dan Logo

257 DID2022065121 29/08/2022 28  HBW logo

258 DID2022065122 29/08/2022 25  Kusaira

259 DID2022065123 29/08/2022 16  SERIGALA + Lukisan

260 JID2022065124 29/08/2022 43  POLARIS LIVING dan Logo

261 JID2022065125 29/08/2022 41  MASAFLIX

262 J022022065126 29/08/2022 43  DALKOM

263 DID2022065127 29/08/2022 3  AZ-ZAHRA

264 JID2022065129 29/08/2022 35  LALICE + LOGO

265 DID2022065130 29/08/2022 10  LOGO LIPPO

266 DID2022065131 29/08/2022 30  FAHILDAN

267 DID2022065132 29/08/2022 16  BIJI BOTOR + LOGO

268 DID2022065133 29/08/2022 3  PANLIGHT

269 DID2022065134 29/08/2022 25  Ethnic Chic By IRMA SIREGAR

270 DID2022065135 29/08/2022 5  PILARBOMBA

271 DID2022065136 29/08/2022 16  PINEAPPLE + lukisan

272 DID2022065137 29/08/2022 12  LOGO LIPPO

273 DID2022065138 29/08/2022 29  DESUR

274 DID2022065140 29/08/2022 30  IPIZZ  DA NICOLINO + LUKISAN

275 JID2022065141 29/08/2022 35  LOGO LIPPO
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276 DID2022065142 29/08/2022 34  BALI SWEET

277 DID2022065143 29/08/2022 29  FAFUZA

278 DID2022065144 29/08/2022 44, 31  De Luna

279 DID2022065145 29/08/2022 16  PINEAPPLE + lukisan

280 DID2022065146 29/08/2022 10  SOCAdrape

281 JID2022065147 29/08/2022 38  LOGO LIPPO

282 DID2022065148 29/08/2022 3  ZSOVIA

283 DID2022065149 29/08/2022 3  M51 DIAMOND BEAUTY

284 DID2022065150 29/08/2022 29  PISANG SRIKAYA 68 + LOGO

285 DID2022065151 29/08/2022 3  Berakaar

286 DID2022065152 29/08/2022 21  CIPTADENT FLEXY CLEAN

287 DID2022065153 29/08/2022 30  BEGELEN DURUNG PEGEL DURUNG
LEREN

288 JID2022065154 29/08/2022 41  ASIA ARTIST AWARDS & logo

289 JID2022065156 29/08/2022 35  Lembang BSL

290 DID2022065164 29/08/2022 14  Ainu

291 DID2022065225 29/08/2022 24  NGAMPEL

292 DID2022065249 29/08/2022 30  NUSARASA

293 JID2022065269 29/08/2022 35  NUSARASA

294 JID2022065275 29/08/2022 43  UGHTEA + LOGO

295 DID2022065276 29/08/2022 25  FLEGELS

296 DID2022065296 29/08/2022 25  BLOOMINGLANE

297 DID2022065350 30/08/2022 30  LESEREHE + LOGO

298 DID2022065359 30/08/2022 25  MADEINA + LOGO
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299 JID2022065369 30/08/2022 35  T'Endang

300 DID2022065369 30/08/2022 10  Dream Edge

301 DID2022065370 30/08/2022 3  N.C by dr. Sendy Heidy

302 JID2022065372 30/08/2022 43  KIMCHO + lukisan

303 JID2022065373 30/08/2022 44  SUNAT ALADIN

304 JID2022065374 30/08/2022 35  PETITLAND DAN LOGO

305 DID2022065375 30/08/2022 10  kmp

306 DID2022065376 30/08/2022 30  mix & go

307 DID2022065377 30/08/2022 29  WARKIT + Logo

308 JID2022065379 30/08/2022 42  AlphaESS + logo

309 DID2022065382 30/08/2022 19  MASTER FLORAL

310 DID2022065383 30/08/2022 10  toy'sheart

311 JID2022065390 30/08/2022 39  AlphaESS + logo

312 JID2022065391 30/08/2022 43  WARKIT - EVERYDAY YOU CAN EAT + Logo

313 JID2022065392 30/08/2022 43  T'Endang

314 DID2022065395 30/08/2022 19  NEO ROOFING

315 DID2022065399 30/08/2022 9  AlphaESS + logo

316 JID2022065400 30/08/2022 35  mix & go

317 DID2022065401 30/08/2022 30  Teh Endang

318 JID2022065449 30/08/2022 43  MASTER WARMINDO

319 DID2022065450 30/08/2022 16  GAMBAR / LOGO KELUARGA BERSEPEDA

320 DID2022065452 30/08/2022 5  Bensan

321 DID2022065453 30/08/2022 30  PESBUKERS
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322 JID2022065453 30/08/2022 35  BirdMobil

323 DID2022065454 30/08/2022 34  D D S

324 J262022065455 30/08/2022 44  BREAKTIME

325 DID2022065456 30/08/2022 32  Aimi Joju

326 JID2022065457 30/08/2022 35, 42  apeq process & Logo

327 DID2022065458 30/08/2022 32  PANDAMELON

328 DID2022065459 30/08/2022 18  KEM & FRIENDS CREATIVE

329 DID2022065460 30/08/2022 9  ENERLIST + LOGO

330 DID2022065461 30/08/2022 21  MAGNETIX

331 JID2022065462 30/08/2022 35  imuni

332 DID2022065463 30/08/2022 34  ISLAND

333 DID2022065464 30/08/2022 30  YENLAY

334 DID2022065465 30/08/2022 32  MONSTER ENERGY (Stylized)

335 DID2022065466 30/08/2022 30  Martabakku

336 DID2022065467 30/08/2022 34  DOUBLE APLHA

337 DID2022065468 30/08/2022 35, 30  Lukisan Wajah Sinar Matahari (Sun Face)

338 DID2022065469 30/08/2022 30  Brownies Yasmine

339 DID2022065470 30/08/2022 9  ANTIGO

340 DID2022065471 30/08/2022 21  RUBY ROSE

341 JID2022065472 30/08/2022 42  S.ID

342 DID2022065472 30/08/2022 29  Bensan

343 DID2022065473 30/08/2022 9  TESLA

344 JID2022065474 30/08/2022 43  AYAM PRESTO BUDE ENDAH NINO dan
Lukisan
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345 DID2022065475 30/08/2022 16  VITRON

346 DID2022065476 30/08/2022 30  AMS&DAM

347 JID2022065477 30/08/2022 41, 43  DRAGON CHAMBER

348 JID2022065478 30/08/2022 37  DIAMOND GLOSS + LOGO

349 DID2022065479 30/08/2022 35, 30  Sbb + Lukisan

350 JID2022065480 30/08/2022 43  Daily Cater

351 JID2022065482 30/08/2022 42  U.ID

352 JID2022065483 30/08/2022 35  DELI KITCHEN

353 DID2022065484 30/08/2022 21  E.L.F.

354 DID2022065485 30/08/2022 25, 14  BLACKENCULT

355 DID2022065502 30/08/2022 3  YOUNG GUYS

356 DID2022065585 30/08/2022 12  ZEGEN

357 JID2022065586 30/08/2022 35  KISARASA

358 DID2022065588 30/08/2022 9  Visi Teliti Saksama

359 DID2022065591 30/08/2022 21  SKOV

360 DID2022065592 30/08/2022 2  ZEGEN

361 JID2022065594 30/08/2022 42  Visi Teliti Saksama

362 JID2022065595 30/08/2022 35  Teamu Kangen first sorbet float and drink in
indonesia # juice to go

363 JID2022065597 30/08/2022 38  Visi Teliti Saksama

364 DID2022065627 30/08/2022 5  Logo

365 JID2022065628 30/08/2022 35  Validnews

366 DID2022065631 30/08/2022 32  HERBADRINK JKJ ALAMI  & Logo

367 DID2022065634 30/08/2022 5  VORZA + LOGO
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368 DID2022065635 30/08/2022 25  THE GOOD WIFE. + LOGO

369 DID2022065639 30/08/2022 16  ABDUS SOMAD BLANGKON

370 DID2022065640 30/08/2022 11  AQUARIO + LOGO

371 DID2022065641 30/08/2022 5  PERIOD by POKANA

372 JID2022065702 30/08/2022 41  MAFINDO

373 DID2022065703 30/08/2022 20  eklektika_living

374 JID2022065708 30/08/2022 45  MAFINDO

375 DID2022065711 30/08/2022 29  little GOO

376 JID2022065713 30/08/2022 45  TURN BACK HOAX MAFINDO
(MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA)

377 JID2022065715 30/08/2022 41  TURN BACK HOAX MAFINDO
(MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA)

378 JID2022065716 30/08/2022 41  West Java Digital Council

379 JID2022065718 30/08/2022 41  Logo

380 DID2022065719 30/08/2022 35, 20  FURNIMART + LOGO

381 JID2022065720 30/08/2022 45  Logo

382 JID2022065721 30/08/2022 41  CONTENT CATWALK

383 JID2022065723 30/08/2022 41  Indonesia Digital Council

384 DID2022065724 30/08/2022 25  COCCO

385 DID2022065725 30/08/2022 30  little GOO

386 JID2022065726 30/08/2022 41  KELAS KEBAL HOAKS

387 JID2022065728 30/08/2022 41  Jabar Juara Digital

388 D082022065822 31/08/2022 25  A'Mie KHAYR

389 DID2022065824 31/08/2022 29  Ayam Bakar Babeh Man

390 JID2022065825 31/08/2022 41
 SPELL (Special Programs for English
Language & Literacy) English Language &
Communication dan Lukisan
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391 DID2022065826 31/08/2022 30  ALIZAH BIKA AMBON

392 DID2022065827 31/08/2022 35, 9  PROX

393 DID2022065828 31/08/2022 25  MALIOBOROBRIEF

394 DID2022065829 31/08/2022 30  SUMMA

395 JID2022065830 31/08/2022 35  TEMPERED GLASS PRO

396 DID2022065831 31/08/2022 32  SKYNEST INDONESIA

397 JID2022065832 31/08/2022 35, 43  LAOLISU

398 DID2022065833 31/08/2022 20  KRYAHOME

399 JID2022065834 31/08/2022 35  deMore

400 DID2022065835 31/08/2022 23  Cap Cangklong Kalimaya

401 DID2022065836 31/08/2022 17  myHIU

402 DID2022065837 31/08/2022 23  Cap Cangklong Semut

403 DID2022065838 31/08/2022 30  PERISSOS

404 JID2022065839 31/08/2022 35  PERISSOS

405 JID2022065840 31/08/2022 35  MENOEL MENOEL

406 DID2022065841 31/08/2022 25  Hirakiya

407 JID2022065842 31/08/2022 43  LEVHART

408 DID2022065843 31/08/2022 14  CONCHE JEWELLERY & LUKISAN

409 JID2022065844 31/08/2022 41  agamamu.com + Logo

410 JID2022065845 31/08/2022 35  Inti Medical Store

411 DID2022065846 31/08/2022 3  Nipie Beauty

412 DID2022065848 31/08/2022 7  JAVA WELDING + LOGO

413 DID2022065849 31/08/2022 8  KANA SCISSORS  + LOGO
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414 DID2022065850 31/08/2022 11  deyue

415 DID2022065852 31/08/2022 24  Akira

416 DID2022065853 31/08/2022 5  CHARMNAP URINE DRY

417 JID2022065909 31/08/2022 42  PTS Prima Tekno Solusindo + Logo

418 DID2022065916 31/08/2022 28  LOGO

419 DID2022065917 31/08/2022 31  dame

420 JID2022065918 31/08/2022 35  LOGO

421 DID2022065919 31/08/2022 10  salfa

422 JID2022065921 31/08/2022 41  GUSJIGANG

423 DID2022065922 31/08/2022 29  U-wie Delicious

424 DID2022065923 31/08/2022 3  LULULLABI

425 DID2022065924 31/08/2022 3  BERLIAN GOLD SKIN + Logo

426 DID2022065925 31/08/2022 3  KATEMI SKINCARE

427 JID2022065926 31/08/2022 41  Sang Sri Rajapatni

428 DID2022065927 31/08/2022 19  FIBERCO

429 D022022065928 31/08/2022 30  Lail Kopi

430 DID2022065929 31/08/2022 9  ERRLY + LOGO

431 DID2022065930 31/08/2022 30  PITUIN

432 DID2022065932 31/08/2022 25  ROOKIE AND COOKIE

433 DID2022065933 31/08/2022 18  BACKWOOD

434 DID2022065934 31/08/2022 38, 9, 44  SKINCARA

435 DID2022065936 31/08/2022 30  Doux Butter 스위트 버터

436 DID2022065937 31/08/2022 14  MARVAGOLD
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437 DID2022065938 31/08/2022 3  KIRA

438 DID2022065939 31/08/2022 30  DOUBLE SOFT MILKY

439 DID2022065940 31/08/2022 3  PRUALLURE

440 JID2022065941 31/08/2022 35, 36  SIDOGIRIAN + LOGO

441 DID2022065942 31/08/2022 25  QH ACTIVE-DRY° + LOGO

442 DID2022065943 31/08/2022 30  Cap PERAHU nooh

443 DID2022065944 31/08/2022 7  HARTEC

444 DID2022065945 31/08/2022 30  Holy's Brew

445 D022022065946 31/08/2022 30  Tauco Ibu Hj. Halimah

446 DID2022065947 31/08/2022 3  beautyhack's

447 DID2022065948 31/08/2022 19  MERAH PUTIH SAFETY

448 DID2022065980 31/08/2022 30  BENIN

449 JID2022065981 31/08/2022 36, 43  TILEM

450 DID2022065982 31/08/2022 3  CIPTADENT FRESH MINT

451 DID2022065983 31/08/2022 28  PLAYAROUND

452 DID2022065984 31/08/2022 25  BOOST

453 DID2022065985 31/08/2022 25  BAIKY dan Logo

454 DID2022065987 31/08/2022 33  SINGARAJA & LABEL

455 DID2022065988 31/08/2022 20  Y.N. Feel + Logo

456 DID2022065989 31/08/2022 9  LOGO KEPALA NAGA

457 DID2022065990 31/08/2022 30  Helianthus

458 DID2022065991 31/08/2022 21  NASER + LOGO

459 JID2022065992 31/08/2022 40  BIO NAFITECH + LOGO
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460 DID2022065993 31/08/2022 3  MEVERA

461 DID2022065994 31/08/2022 25  NASER + LOGO

462 DID2022065995 31/08/2022 5  NICYL CMS

463 DID2022065997 31/08/2022 21  Tifale

464 DID2022065998 31/08/2022 3   SÉS SESTRA + Logo

465 DID2022065999 31/08/2022 3  Senxiall

466 DID2022066001 31/08/2022 25  Dark Icon

467 J082022066002 31/08/2022 43  Bakso Ramadhani Wonogiri

468 DID2022066003 31/08/2022 30  TRUFFLEGG

469 DID2022066004 31/08/2022 5  NICYL SELFCURE LIQUID

470 J082022066005 31/08/2022 43  Bakso Raksasa Joss

471 DID2022066006 31/08/2022 30  naked DOUGH

472 JID2022066007 31/08/2022 43  WARKEP MR.BOB

473 J082022066008 31/08/2022 43  Bakso Pak Timbul

474 DID2022066009 31/08/2022 31  HASBUNA FRESH HASIL SUMBER BUMI
NUSANTARA

475 JID2022066010 31/08/2022 35  WAY MAKER

476 DID2022066011 31/08/2022 3  Myperfumeid

477 J082022066012 31/08/2022 43  Bakso Superking Mas War

478 JID2022066013 31/08/2022 35  MEVERA

479 DID2022066014 31/08/2022 11  IBRIGHT

480 DID2022066015 31/08/2022 25  BABYJAB

481 J082022066016 31/08/2022 35  Satria Gemantara Media

482 DID2022066017 31/08/2022 3  X SIGN SEVEN
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483 DID2022066018 31/08/2022 5  NICYL HEATCURE LIQUID

484 DID2022066019 31/08/2022 32  Sirup Cap Seger Manis

485 JID2022066020 31/08/2022 43  AGW - Ayam Geprek Woww

486 DID2022066021 31/08/2022 12  RJ TUBE + LOGO

487 JID2022066022 31/08/2022 43  naraTHAI, CUISINE & device

488 J082022066023 31/08/2022 35  Gemantara

489 JID2022066024 31/08/2022 35  Superhiro + Logo

490 DID2022066025 31/08/2022 30  Ane Ente

491 D222022066026 31/08/2022 24  Arini

492 DID2022066027 31/08/2022 30  ANCIL

493 DID2022066028 31/08/2022 30  MAZO

494 DID2022066029 31/08/2022 10  Falcon

495 DID2022066030 31/08/2022 1  JABAT JAYA

496 DID2022066031 31/08/2022 5  NICYL HEATCURE POWDER

497 DID2022066032 31/08/2022 5  xtamina

498 DID2022066033 31/08/2022 25  Powysuit

499 DID2022066034 31/08/2022 30  BLONJO

500 JID2022066035 31/08/2022 43  Pojok Bebakaran

501 DID2022066036 31/08/2022 5  NICYL SELFCURE POWDER

502 DID2022066039 31/08/2022 30  BOSTON BAKERY

503 DID2022066152 31/08/2022 30  Bread Day

504 DID2022066153 31/08/2022 29  MAMEN

505 JID2022066156 31/08/2022 35  grosirjepit.com
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506 DID2022066159 31/08/2022 29  K-POP CHIKIN

507 DID2022066160 31/08/2022 30  Ngalimeed!

508 DID2022066161 31/08/2022 30  LOGO

509 JID2022066161 31/08/2022 41  Postcard Podcast

510 JID2022066162 31/08/2022 41  EaSWAM

511 DID2022066163 31/08/2022 30  K-POP CHIKIN

512 JID2022066164 31/08/2022 35  BARAJA & Lukisan

513 DID2022066166 31/08/2022 9  PETERNAK.ID

514 DID2022066167 31/08/2022 30  Pyconon

515 DID2022066168 31/08/2022 30  R&R SNACK

516 JID2022066169 31/08/2022 37  GARD Your Trusted Security Services + Logo

517 DID2022066170 31/08/2022 5  AGRO XONE

518 DID2022066171 31/08/2022 5  GAM-UP

519 DID2022066172 31/08/2022 30  ENNOS

520 DID2022066173 31/08/2022 9  WellnessKu Wellness at Home

521 JID2022066174 31/08/2022 43  BARAJA & Lukisan

522 DID2022066175 31/08/2022 9  iPhone Smart Battery Case

523 DID2022066178 31/08/2022 29  KING'S FISHER (Sardines in Chili Sauce)

524 DID2022066179 31/08/2022 25  HARMER

525 DID2022066180 31/08/2022 29  NOCHI NORI CHIPS

526 DID2022066181 31/08/2022 31  INDOFEED + LOGO

527 DID2022066182 31/08/2022 30  NOCHI NORI CHIPS

528 DID2022066184 31/08/2022 31  SAFINDO + LOGO

Halaman 24 dari 1012



529 JID2022066185 31/08/2022 41  ISRA FESTIVAL

530 JID2022066186 31/08/2022 42  LYFEPINTAR + LOGO

531 DID2022066187 31/08/2022 25  LOGO

532 DID2022066188 31/08/2022 29  KING'S FISHER (Sardines in Bangkok Sauce)

533 JID2022066189 31/08/2022 41  Maha Arabic Center

534 DID2022066190 31/08/2022 3  PROCLEAN

535 JID2022066191 31/08/2022 43  naked DOUGH

536 DID2022066192 31/08/2022 32  SLS73

537 DID2022066193 31/08/2022 25  Kikuko

538 DID2022066194 31/08/2022 29  KING'S FISHER (Sardines in Green Chili)

539 DID2022066195 31/08/2022 29  Crablicious

540 DID2022066196 31/08/2022 21  PROCLEAN

541 DID2022066197 31/08/2022 16  ONCE UPON A SNACK TIME

542 DID2022066198 31/08/2022 25  GEOU-RA & Lukisan

543 DID2022066199 31/08/2022 25  541SA

544 DID2022066200 31/08/2022 19  SKYER

545 JID2022066201 31/08/2022 35  FnB & Pharma Manufacturing Expo

546 DID2022066202 31/08/2022 30  Edika

547 DID2022066203 31/08/2022 9, 42, 45  Mekari e-Sign

548 DID2022066204 31/08/2022 12  ACF (ALUMINUM/ CARBON FIBER) + LOGO

549 DID2022066205 31/08/2022 29  ARARAHENG

550 JID2022066206 31/08/2022 35  GARD Your Trusted Security Services + Logo

551 DID2022066207 31/08/2022 29  ONCE UPON A SNACK TIME
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552 JID2022066208 31/08/2022 35  Cosmetics Ingredients Indonesia Expo

553 DID2022066209 31/08/2022 30  Kazazi

554 DID2022066210 31/08/2022 30  ONCE UPON A SNACK TIME

555 DID2022066211 31/08/2022 12  KIPSTAR

556 JID2022066212 31/08/2022 35  ONCE UPON A SNACK TIME

557 DID2022066213 31/08/2022 3  RISTA BEAUTY

558 DID2022066214 31/08/2022 30  KANGGURU UTAMA + LOGO

559 DID2022066215 31/08/2022 30  MARZIALE 16

560 JID2022066216 31/08/2022 41  ONCE UPON A SNACK TIME

561 DID2022066217 31/08/2022 28  IMAJINERA

562 DID2022066218 31/08/2022 9  GoLibrary

563 JID2022066219 31/08/2022 42  ONCE UPON A SNACK TIME

564 DID2022066221 31/08/2022 25  EAGLE

565 DID2022066222 31/08/2022 30  ZINGICO

566 JID2022066223 31/08/2022 43  ONCE UPON A SNACK TIME

567 JID2022066225 31/08/2022 41  GoLibrary

568 JID2022066283 01/09/2022 43  CERET UMUP + LUKISAN

569 DID2022066343 01/09/2022 29  d''NuNA

570 DID2022066344 01/09/2022 29  DIMSUM COBIAN

571 DID2022066345 01/09/2022 16  Wippe

572 DID2022066346 01/09/2022 6  FORTECHONE

573 DID2022066348 01/09/2022 11  MDA FILTER

574 JID2022066349 01/09/2022 35  PT. AINDO TEMAN SETIA
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575 JID2022066350 01/09/2022 35  LUXE PARFUM

576 DID2022066351 01/09/2022 17  Wippe

577 DID2022066352 01/09/2022 25  BEBASRAPI

578 DID2022066353 01/09/2022 3  LAVIN

579 DID2022066354 01/09/2022 29  BACOL BASO COCOL

580 DID2022066355 01/09/2022 18  Wippe

581 DID2022066356 01/09/2022 32  Brosem + LUKISAN

582 DID2022066357 01/09/2022 30  GOLDTED

583 DID2022066358 01/09/2022 3  Splence SKINCARE

584 DID2022066359 01/09/2022 29  Soy Day Your Daily Soy Milk

585 DID2022066360 01/09/2022 3  Ruqaiya

586 D012022066361 01/09/2022 32  MOYAA

587 DID2022066362 01/09/2022 3  .dermaEL.

588 DID2022066382 01/09/2022 29  Jeng Nanik

589 DID2022066383 01/09/2022 25  Sagga dan Logo

590 DID2022066384 01/09/2022 29  H. Subali Raja Sate

591 D142022066385 01/09/2022 30  RR Cookies House

592 JID2022066387 01/09/2022 43  SUSHI MAYO

593 DID2022066388 01/09/2022 35, 30  TISPUN

594 DID2022066389 01/09/2022 3  Ratuglosse

595 J262022066390 01/09/2022 41  UNIVERSITAS WIDYA NUSANTARA

596 DID2022066391 01/09/2022 25  Shoecornerid

597 JID2022066392 01/09/2022 35, 41  MOMMY N' ME
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598 DID2022066393 01/09/2022 11  FORTECHONE

599 DID2022066394 01/09/2022 17  RATULON

600 DID2022066395 01/09/2022 32  BESTQUA95

601 DID2022066396 01/09/2022 25  SASAN

602 DID2022066397 01/09/2022 3  HAAL SKIN

603 DID2022066398 01/09/2022 3  KYLLA

604 DID2022066399 01/09/2022 17  FORTECHONE

605 DID2022066400 01/09/2022 19  JAVACRETE dan Logo

606 DID2022066401 01/09/2022 30  KOHIGAOL + HURUF KANJI

607 JID2022066402 01/09/2022 43  KOHIGAOL + HURUF KANJI

608 JID2022066403 01/09/2022 35  Pantree.id

609 DID2022066404 01/09/2022 18  SCHOEN + Logo

610 DID2022066405 01/09/2022 3  Syaqueela Beauty

611 JID2022066406 01/09/2022 35  Nazwa Beauty

612 DID2022066407 01/09/2022 6  IOKI & SIMBOL

613 DID2022066408 01/09/2022 30  SAMANDI

614 JID2022066409 01/09/2022 35  SCHOEN + Logo

615 DID2022066410 01/09/2022 18  AKIII CLASSIC

616 JID2022066411 01/09/2022 35  PT OMNI INOVASI INDONESIA TBK

617 DID2022066412 01/09/2022 30  YOUSHAKER

618 DID2022066413 01/09/2022 3  WAXOUSE

619 J132022066414 01/09/2022 40  MITRA KEBERSIHAN KOTA SAMARINDA

620 DID2022066415 01/09/2022 7  IOKI & SIMBOL
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621 DID2022066416 01/09/2022 9  Tekeboy

622 DID2022066417 01/09/2022 9  NUGU + LOGO

623 JID2022066418 01/09/2022 43  TENTANG RAMEN

624 DID2022066419 01/09/2022 25  STQ + logo

625 JID2022066420 01/09/2022 35  TENTANG RAMEN

626 DID2022066421 01/09/2022 16  MAYOMI

627 JID2022066423 01/09/2022 43  RAMEN NAIK KELAS

628 DID2022066424 01/09/2022 12  ROX

629 DID2022066425 01/09/2022 30  Maugi Berkah

630 JID2022066426 01/09/2022 35  RAMEN NAIK KELAS

631 JID2022066429 01/09/2022 43  RAMEN JUARA

632 JID2022066430 01/09/2022 35  MUSEUM OF MASK + LOGO

633 DID2022066431 01/09/2022 28  ACELERO + LOGO

634 DID2022066432 01/09/2022 30  Mossop's

635 DID2022066433 01/09/2022 3  PinkBlacK by Aura

636 DID2022066434 01/09/2022 25  NEWRIVAL

637 JID2022066435 01/09/2022 43  JANGAN TELAT MAKAN

638 JID2022066437 01/09/2022 35  JANGAN TELAT MAKAN

639 DID2022066438 01/09/2022 9  VSM

640 JID2022066439 01/09/2022 35  ACELERO + LOGO

641 DID2022066440 01/09/2022 3  MUSEUM OF MASK + LOGO

642 JID2022066441 01/09/2022 44  B E C H A dan Lukisan

643 DID2022066562 01/09/2022 29  MEG Keju Serbaguna
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644 JID2022066563 01/09/2022 37  ASHTA DISTRICT 8

645 DID2022066564 01/09/2022 29  Snica

646 DID2022066565 01/09/2022 31  SARI MAKMUR + LUKISAN

647 DID2022066566 01/09/2022 26  CROWN ZIPPER + LOGO

648 DID2022066567 01/09/2022 29  MEG Cheddar

649 JID2022066568 01/09/2022 35  elektron

650 DID2022066569 01/09/2022 9  DTC NETCONNECT DAN LOGO

651 DID2022066570 01/09/2022 30  KSATRIA + LOGO

652 JID2022066571 01/09/2022 41  ASHTA DISTRICT 8

653 DID2022066572 01/09/2022 25  MODERN FIVE + LOGO

654 JID2022066573 01/09/2022 40  AKSATA COOKIES CREATION

655 JID2022066574 01/09/2022 35  TOKYONARA + LOGO dan TULISAN KANJI
ANGKA 24

656 DID2022066575 01/09/2022 25  EXCTD + LOGO

657 JID2022066577 01/09/2022 35  EXCTD + LOGO

658 DID2022066578 01/09/2022 3  Pusatparfum.id

659 JID2022066579 01/09/2022 43  ASHTA DISTRICT 8

660 JID2022066580 01/09/2022 41  UMAREZ

661 DID2022066582 01/09/2022 4  COCO RAM

662 DID2022066583 01/09/2022 7  CDI

663 DID2022066584 01/09/2022 34  GAMBAR / POLA KW

664 DID2022066585 01/09/2022 3  Supportles Beauty

665 DID2022066586 01/09/2022 24  CALABRO COMBED STRETCH

666 DID2022066587 01/09/2022 34  VAPING CHILLS
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667 DID2022066588 01/09/2022 3  ST.TREE logo

668 DID2022066589 01/09/2022 16  CHAGEE + Huruf kanji dibaca BA WANG CHA
JI + Logo

669 DID2022066590 01/09/2022 29  RAGBI (RAMBAG BABI)

670 JID2022066591 01/09/2022 35  CDI

671 DID2022066592 01/09/2022 19  FONDAPVC

672 JID2022066593 01/09/2022 35, 36, 42  Fairbanc

673 DID2022066594 01/09/2022 3  Saviosa

674 JID2022066595 01/09/2022 44  Liezma Make Up

675 DID2022066596 01/09/2022 30  CHAGEE + Huruf kanji dibaca BA WANG CHA
JI + Logo

676 DID2022066597 01/09/2022 32  CHAGEE + Huruf kanji dibaca BA WANG CHA
JI + Logo

677 DID2022066598 01/09/2022 3  DEFEFE

678 JID2022066599 01/09/2022 37  INDOPLAFON

679 JID2022066601 01/09/2022 35  ES COKLAT COCOK + LOGO

680 JID2022066602 01/09/2022 37  MODENA ENERGY

681 DID2022066603 01/09/2022 3  LU1 Skincare

682 DID2022066604 01/09/2022 29  JURBAS MANTAP

683 DID2022066606 01/09/2022 12  BIMMERHOUSE

684 DID2022066608 01/09/2022 9  ADENOS

685 DID2022066609 01/09/2022 34  BUKAN LIQUID KW

686 JID2022066610 01/09/2022 35  INDOFON

687 JID2022066611 01/09/2022 41  Edushift + Logo

688 DID2022066612 01/09/2022 30  A.G. RAMADHAN + LOGO

689 DID2022066617 01/09/2022 3  Dr. JAREF
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690 DID2022066618 01/09/2022 18  D'GRESSPACK

691 DID2022066619 01/09/2022 34  FRESOR

692 DID2022066620 01/09/2022 3  NC NEOCREED

693 DID2022066621 01/09/2022 24  ESCURADO PEACH COMBED

694 DID2022066636 01/09/2022 3  PHYTOWHITE

695 DID2022066639 01/09/2022 3  PHYTORETINOL

696 JID2022066643 01/09/2022 36  THE AYRA UNGASAN + LOGO

697 DID2022066646 01/09/2022 25  AMIGOS de NIMES + LUKISAN

698 D152022066647 01/09/2022 29  PALLUBASA SERIGALA

699 DID2022066648 01/09/2022 25  groundthat

700 DID2022066649 01/09/2022 5  SALIMAHSLIM + GAMBAR

701 JID2022066650 01/09/2022 38  Chibi Chibi

702 DID2022066653 01/09/2022 3  Luxyou

703 DID2022066654 01/09/2022 18  FCB

704 DID2022066658 01/09/2022 25  BIKINI HOLIC

705 DID2022066661 01/09/2022 18  FLix.Co.Bag

706 DID2022066662 01/09/2022 3  Multi Medika Internasional

707 JID2022066663 01/09/2022 43  LE CIELO

708 DID2022066667 01/09/2022 3  QASHWA

709 DID2022066668 01/09/2022 3  Nobeti

710 DID2022066669 01/09/2022 9  Multi Medika Internasional

711 J032022066670 01/09/2022 35  subsTANCE The BOARDRIDING store

712 DID2022066671 01/09/2022 10  HMED HerdanMed
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713 JID2022066672 01/09/2022 35  Multi Medika Internasional

714 DID2022066673 01/09/2022 25  NEVILE

715 JID2022066674 01/09/2022 41  Multi Medika Internasional

716 DID2022066680 01/09/2022 25  AREZO

717 DID2022066734 02/09/2022 30  MOENGKOPI jiwARTspace

718 JID2022066735 02/09/2022 35  IRUKA PET AESTHETIC

719 JID2022066736 02/09/2022 43  MABROWN

720 DID2022066737 02/09/2022 3  Logo Bunga Crystal Secret

721 DID2022066738 02/09/2022 30  ROYAL A 5

722 DID2022066739 02/09/2022 30  ECOLOGICO CAFE

723 DID2022066740 02/09/2022 34  SMOKMAN

724 JID2022066741 02/09/2022 35  LAUNDRY PARTS

725 DID2022066761 02/09/2022 12  SALVATORE + LOGO

726 DID2022066762 02/09/2022 30  LEMONILO KONJAQU + Kemasan

727 JID2022066763 02/09/2022 43  HYDE

728 DID2022066764 02/09/2022 30  PROSANA IZISOUP

729 JID2022066765 02/09/2022 35  Inimah Herbal

730 DID2022066766 02/09/2022 3  Moodboosting Fragrance

731 J222022066767 02/09/2022 44  RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG + LOGO

732 JID2022066768 02/09/2022 35  Alwafiq Herbal

733 DID2022066769 02/09/2022 12  LOGO

734 JID2022066771 02/09/2022 35  Ucu Herbal

735 DID2022066772 02/09/2022 3  CELSKIN
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736 JID2022066774 02/09/2022 43  Dapoer Amyra

737 J222022066775 02/09/2022 43  STARBOBA

738 JID2022066776 02/09/2022 35  Healthy Best

739 DID2022066777 02/09/2022 5  BIOBAC

740 DID2022066778 02/09/2022 29  RULE ATHALLAH

741 JID2022066779 02/09/2022 36  kendali.co

742 JID2022066780 02/09/2022 43  Cerita Rasa Catering

743 JID2022066781 02/09/2022 35  Alfhin Herbal

744 DID2022066782 02/09/2022 12  PLANETO GOLD

745 JID2022066783 02/09/2022 35  MAZZERINDO

746 DID2022066784 02/09/2022 25  VIO KIDS

747 DID2022066785 02/09/2022 30  NASI DENDENG MINANGPRIDE

748 DID2022066786 02/09/2022 19  ODILIO

749 DID2022066946 02/09/2022 24  NDING

750 DID2022066992 02/09/2022 11  SHINETECH + LOGO

751 DID2022066993 02/09/2022 3  GFs Secret

752 DID2022066994 02/09/2022 25  Logo Lukisan

753 JID2022066995 02/09/2022 35  Monggo Mampir

754 DID2022066996 02/09/2022 30  MODEL

755 DID2022066997 02/09/2022 25  DON EDGAR

756 DID2022066998 02/09/2022 25  mom ko

757 DID2022066999 02/09/2022 29  HOTDOKK

758 JID2022067000 02/09/2022 41  AKADEMI AMANIE + LOGO
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759 DID2022067001 02/09/2022 30  HOTDOKK

760 DID2022067002 02/09/2022 5  AVI-01

761 DID2022067003 02/09/2022 16  soulfull

762 JID2022067004 02/09/2022 37  REZEKI LAUNDRY KILOAN

763 JID2022067005 02/09/2022 43  SRIKANDI

764 DID2022067006 02/09/2022 6  Logo P

765 DID2022067007 02/09/2022 11  LOGO HYDRO

766 DID2022067008 02/09/2022 35, 5, 30  Jamuslimah

767 DID2022067009 02/09/2022 21  soulfull

768 DID2022067010 02/09/2022 16  Kami handycraft

769 DID2022067011 02/09/2022 29  MADIRA

770 DID2022067012 02/09/2022 11  Logo P

771 JID2022067013 02/09/2022 36  soulfull

772 DID2022067014 02/09/2022 5  obana (obat batuk anak)

773 DID2022067015 02/09/2022 9  UPPU

774 DID2022067016 02/09/2022 11  KINGPLUS

775 JID2022067017 02/09/2022 41  GARUDA GUILD GAMES GGG dan Gambar

776 DID2022067018 02/09/2022 30  NGUBLEG

777 JID2022067019 02/09/2022 42  ASSIST ID

778 DID2022067020 02/09/2022 5  obasa (obat batuk dewasa)

779 DID2022067021 02/09/2022 11  WALRUS + LUKISAN

780 DID2022067022 02/09/2022 1  SABATECH

781 DID2022067023 02/09/2022 5  Stamiplus
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782 DID2022067024 02/09/2022 1  SAPTAGRO

783 JID2022067025 02/09/2022 36  PT. FAJAR SINAR TEGUH

784 DID2022067026 02/09/2022 30  PROVUS + LOGO

785 DID2022067027 02/09/2022 32  PROVUS + LOGO

786 JID2022067028 02/09/2022 35  PROVUS + LOGO

787 DID2022067029 02/09/2022 25  shareeka

788 JID2022067030 02/09/2022 41  OLAFIT

789 JID2022067031 02/09/2022 35  ACCOUNTING HACK

790 JID2022067032 02/09/2022 36  VUERA REAL ESTATE

791 DID2022067033 02/09/2022 30  KONACHA

792 DID2022067034 02/09/2022 32  KONACHA

793 JID2022067035 02/09/2022 37  BIMMERHOUSE PAINT

794 DID2022067036 02/09/2022 7  CROSS 1 + LOGO

795 DID2022067037 02/09/2022 11  CROSS 1 + LOGO

796 JID2022067038 02/09/2022 35  KONACHA

797 DID2022067039 02/09/2022 12  CROSS 1 + LOGO

798 JID2022067040 02/09/2022 43  ROCKET DELI

799 DID2022067041 02/09/2022 7  WMX + LOGO

800 DID2022067042 02/09/2022 9  WMX + LOGO

801 DID2022067043 02/09/2022 11  WMX + LOGO

802 DID2022067044 02/09/2022 25  UMMU SARAH

803 JID2022067045 02/09/2022 43  KONACHA

804 DID2022067046 02/09/2022 12  WMX + LOGO
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805 DID2022067047 02/09/2022 12  LOGO

806 DID2022067048 02/09/2022 20  LD

807 DID2022067049 02/09/2022 31  CHOMPIN melon

808 DID2022067050 02/09/2022 9  March Optic

809 DID2022067051 02/09/2022 11, 30  MAZPRESSO

810 DID2022067155 03/09/2022 30  KOPI TUJAK AL-IKHLAS

811 DID2022067156 03/09/2022 29  Lokar Chips

812 DID2022067157 03/09/2022 18  NASUYA + LOGO

813 DID2022067160 03/09/2022 29  QIAN FANG BIRD’S NEST + Lukisan/Logo

814 DID2022067161 03/09/2022 5  SALMA TRIGONA

815 DID2022067162 03/09/2022 30  Kopi Kelebut

816 DID2022067163 03/09/2022 5  VITAPIM

817 DID2022067164 03/09/2022 30  Bu Adus + Lukisan

818 DID2022067165 03/09/2022 32  QIAN FANG BIRD’S NEST + Lukisan/Logo

819 DID2022067166 03/09/2022 25  MECCADINA

820 DID2022067167 03/09/2022 25  ALUR

821 DID2022067168 03/09/2022 29  AUDI RENO

822 JID2022067169 03/09/2022 44  the Wellness spa

823 JID2022067170 03/09/2022 43  maguroku

824 JID2022067171 03/09/2022 37  Studio Tengah

825 DID2022067172 03/09/2022 5  stuntingo

826 JID2022067173 03/09/2022 35  QIAN FANG BIRD’S NEST + Lukisan/Logo

827 JID2022067174 03/09/2022 35  MECCADINA
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828 DID2022067175 03/09/2022 5  hajj fit

829 DID2022067176 03/09/2022 17  SOLA

830 DID2022067177 03/09/2022 5  umro fit

831 JID2022067178 03/09/2022 35  ZEODDA

832 DID2022067179 03/09/2022 19  LUKISAN

833 DID2022067180 03/09/2022 19  STAR MORTAR + LOGO

834 DID2022067181 03/09/2022 3  LACCU'NA SKIN

835 DID2022067182 03/09/2022 9  Lingkup + Lukisan/Logo

836 DID2022067183 03/09/2022 18  FLIGX

837 JID2022067185 03/09/2022 35  Lingkup + Lukisan/Logo

838 DID2022067186 03/09/2022 21  alphacup

839 DID2022067187 03/09/2022 25  osmus

840 JID2022067188 03/09/2022 36  Lingkup + Lukisan/Logo

841 DID2022067189 03/09/2022 24, 25  Vi

842 JID2022067190 03/09/2022 37  Lingkup + Lukisan/Logo

843 JID2022067191 03/09/2022 38  Lingkup + Lukisan/Logo

844 JID2022067192 03/09/2022 42  Lingkup + Lukisan/Logo

845 DID2022067193 03/09/2022 9  TOMZN + LOGO

846 DID2022067194 03/09/2022 9  MIBET ENERGY + LOGO

847 DID2022067195 03/09/2022 35, 3  Smply.

848 JID2022067196 03/09/2022 42  Pelatihan Pelaksana Pelayanan Vaksinasi
Internasional Dan ICV (P3VI)

849 DID2022067197 03/09/2022 9  PEETO

850 DID2022067198 03/09/2022 9  CSH
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851 DID2022067240 04/09/2022 20  ELITE

852 DID2022067241 04/09/2022 20  PET ROYAL

853 DID2022067242 04/09/2022 31  KIND PET

854 DID2022067243 04/09/2022 18  PET ROYAL

855 DID2022067244 04/09/2022 5  ELITE

856 DID2022067246 04/09/2022 18  Jenthik

857 DID2022067247 04/09/2022 21  WL Kuda Terbang dan Lukisan

858 JID2022067249 04/09/2022 35  NAMANYA JUGA ORANG

859 DID2022067250 04/09/2022 30  C'MITRAS

860 DID2022067251 04/09/2022 32  ABI MINERAL

861 JID2022067252 04/09/2022 35  GREEMED

862 DID2022067253 04/09/2022 30  DANUFA

863 DID2022067254 04/09/2022 29  VAFARA

864 DID2022067255 04/09/2022 30  B3U

865 DID2022067256 04/09/2022 30  Sagofood

866 JID2022067258 04/09/2022 35  VINCENT and DESTA

867 JID2022067312 05/09/2022 35  BC MART

868 DID2022067313 05/09/2022 3  LASSHEL

869 DID2022067314 05/09/2022 29  Kebab Montok SENSEI

870 JID2022067316 05/09/2022 41  JJ ISLAND

871 DID2022067317 05/09/2022 29  REALFOOD SPORTE + Lukisan

872 J052022067318 05/09/2022 35  amangamir COLLECTION

873 DID2022067319 05/09/2022 25  BY ADINDA
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874 JID2022067320 05/09/2022 35  PC PROCHAMPS + Lukisan

875 JID2022067321 05/09/2022 35  PROCHAMP + Lukisan

876 DID2022067322 05/09/2022 30  FORTUNE

877 DID2022067323 05/09/2022 22  KING’S

878 DID2022067324 05/09/2022 30  LALADA + LUKISAN

879 JID2022067325 05/09/2022 43  BATUBARA

880 DID2022067327 05/09/2022 30  SiTDiAH

881 DID2022067328 05/09/2022 5  KiddyGENME + Logo

882 DID2022067329 05/09/2022 32  REALFOOD SPORTE + Lukisan

883 JID2022067330 05/09/2022 40  LOGO

884 DID2022067331 05/09/2022 25  Kenita Collection

885 DID2022067332 05/09/2022 30  Noa Chocolate

886 DID2022067333 05/09/2022 30  Barakuda

887 JID2022067334 05/09/2022 35  PREORDER.ID

888 DID2022067335 05/09/2022 9  KiddyGENME + Logo

889 DID2022067336 05/09/2022 10  Sonix

890 DID2022067337 05/09/2022 25  SECONDSTAR

891 DID2022067338 05/09/2022 30  BAKULAN MBAK RHYN

892 DID2022067339 05/09/2022 25  ALBINT & LUKISAN

893 DID2022067340 05/09/2022 29  KEDAI nunk_YAN

894 JID2022067341 05/09/2022 43  MORNING BRIEFING + LOGO

895 DID2022067342 05/09/2022 30  Empingin by Azka Athmar

896 JID2022067343 05/09/2022 43  t5 Cafe & Roastery
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897 JID2022067344 05/09/2022 35  KiddyGENME + Logo

898 DID2022067345 05/09/2022 9  YKT

899 DID2022067346 05/09/2022 3  SY Personality Perfume

900 DID2022067347 05/09/2022 3  DERMAJVNE

901 JID2022067348 05/09/2022 44  NLC (NATIONAL LASIK CENTER)

902 D152022067349 05/09/2022 3  FASS GLOW

903 JID2022067350 05/09/2022 43  PANGKALAN AYAM GORENG

904 DID2022067351 05/09/2022 30  BUPATI

905 DID2022067352 05/09/2022 34  GREEN TEA

906 DID2022067353 05/09/2022 29  naninaKu

907 JID2022067354 05/09/2022 44  KiddyGENME + Logo

908 DID2022067355 05/09/2022 3  NUKLEO DERMA NUSANTARA NDN

909 DID2022067356 05/09/2022 5  Lavigen S

910 DID2022067357 05/09/2022 30  D'Bunza

911 DID2022067358 05/09/2022 21  UPP DAN LUKISAN

912 DID2022067359 05/09/2022 24  GLOSSY

913 DID2022067361 05/09/2022 34  KLAMPOK

914 DID2022067362 05/09/2022 32  BALISIP

915 DID2022067363 05/09/2022 11  T&R Top-Rinse + logo

916 DID2022067364 05/09/2022 18  LXVII

917 DID2022067365 05/09/2022 5  PrimeGENME + Logo

918 DID2022067366 05/09/2022 29  FARASAYU

919 DID2022067367 05/09/2022 30  FAMILI
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920 DID2022067368 05/09/2022 35, 14  OMEGA

921 DID2022067369 05/09/2022 1  COLOR ROOT + Lukisan

922 DID2022067370 05/09/2022 9  Garuda Meta Indonesia Flexi Blockchain

923 DID2022067371 05/09/2022 9  PrimeGENME + Logo

924 DID2022067372 05/09/2022 25  LXVII

925 DID2022067373 05/09/2022 30  Gubernur

926 DID2022067374 05/09/2022 30  Risoles Bobe

927 DID2022067375 05/09/2022 3  K & C KENZ AND CHEY

928 JID2022067376 05/09/2022 41  SDA SINAR DYANDRA ABADI + LOGO

929 DID2022067377 05/09/2022 1  COLOR ROOT + Lukisan

930 DID2022067378 05/09/2022 3  NJ

931 DID2022067379 05/09/2022 29  Pempek Musi Mulia 88

932 JID2022067380 05/09/2022 35  PrimeGENME + Logo

933 DID2022067381 05/09/2022 20  Dlapan

934 JID2022067382 05/09/2022 42  SANGKIL

935 DID2022067383 05/09/2022 32  HG HAPPY GREEN

936 DID2022067504 05/09/2022 30  TITIK RASA ARTISAN PATISSERIE + LOGO

937 JID2022067505 05/09/2022 35  TITIK RASA ARTISAN PATISSERIE + LOGO

938 DID2022067506 05/09/2022 29  NOROKTOK

939 DID2022067507 05/09/2022 29  Poya

940 DID2022067508 05/09/2022 1  Tehyung

941 JID2022067509 05/09/2022 38  Infinity

942 DID2022067510 05/09/2022 3  30Ma Glow by. Tasya Amanda
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943 JID2022067511 05/09/2022 35  WGC

944 DID2022067512 05/09/2022 30  RUMAH COKLAT BODAG

945 DID2022067513 05/09/2022 3  VOOLGA + LOGO

946 JID2022067514 05/09/2022 42  LOGO

947 DID2022067515 05/09/2022 30  WAGA MIE & RAMEN LEVEL .  ICE CREAM &
GELATO + LOGO

948 JID2022067516 05/09/2022 37, 39  KBL PT. Karya Bhumi Lestari

949 DID2022067517 05/09/2022 21  ATAKANA DAN LOGO

950 JID2022067518 05/09/2022 43  Hafa Warehouse Coffee

951 JID2022067519 05/09/2022 35  Broaden Creative

952 DID2022067520 05/09/2022 9  Lucid COLOR + Lukisan

953 JID2022067521 05/09/2022 38  Velo + Logo

954 DID2022067522 05/09/2022 24  BANWU AE

955 JID2022067523 05/09/2022 35  LOGO

956 DID2022067524 05/09/2022 30  SELERA ANDA

957 DID2022067525 05/09/2022 29  K'LELA Kacang Sambel

958 JID2022067526 05/09/2022 43  Mixco

959 DID2022067527 05/09/2022 3  ROHTO Dermacept & Lukisan

960 DID2022067528 05/09/2022 25  AFSTORESHOP DAN LUKISAN

961 DID2022067529 05/09/2022 9, 25, 12  Logo

962 DID2022067530 05/09/2022 30  澄明要得

963 JID2022067531 05/09/2022 37  PLANET SERVIS

964 JID2022067532 05/09/2022 36  Pluang +Logo

965 DID2022067533 05/09/2022 3  JABAL RAHMA
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966 D102022067534 05/09/2022 5  Qurmaz + Logo

967 JID2022067535 05/09/2022 37  LOGO A

968 D102022067536 05/09/2022 30  SOSOBO + Logo

969 DID2022067537 05/09/2022 9  LOGO

970 JID2022067538 05/09/2022 38  Joynet

971 DID2022067539 05/09/2022 9  PERTAVOLT

972 D102022067540 05/09/2022 5  @Lapaknya_Bunda3R + LOGO

973 D102022067541 05/09/2022 29  Mak Yum

974 DID2022067542 05/09/2022 18  La Grâce

975 DID2022067543 05/09/2022 9  AMPED

976 DID2022067544 05/09/2022 3  KAPLUK BEAUTY

977 DID2022067545 05/09/2022 25  NERDY

978 DID2022067546 05/09/2022 1  ABSAJOS

979 DID2022067547 05/09/2022 30  WAK DOWER DAN LOGO

980 DID2022067548 05/09/2022 24  ROXETTE COMBED BEST COTTON TWILL
COMBED

981 JID2022067549 05/09/2022 42  Pluang +Logo

982 DID2022067550 05/09/2022 1  LECINOL

983 DID2022067551 05/09/2022 3  OLLA PURE

984 DID2022067552 05/09/2022 9  Pluang+Logo

985 JID2022067553 05/09/2022 43  ALEVA VILLA

986 DID2022067554 05/09/2022 18  RG RAY GER

987 DID2022067555 05/09/2022 5  AGRO XONE

988 DID2022067556 05/09/2022 5  JUNGAMALS
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989 DID2022067557 05/09/2022 1  STANVAC

990 DID2022067558 05/09/2022 3  Rohto Dermacept

991 DID2022067559 05/09/2022 9  AMPSTER

992 DID2022067561 05/09/2022 30  Teh Tasya Bubuk

993 DID2022067562 05/09/2022 25  TENCENT

994 DID2022067563 05/09/2022 32  MANJU

995 JID2022067565 05/09/2022 42  nanobank & Logo n

996 DID2022067566 05/09/2022 25  Logo

997 DID2022067567 05/09/2022 29  POLAE

998 DID2022067568 05/09/2022 5  GAM-UP

999 DID2022067569 05/09/2022 7  SWILLGEN

1000 DID2022067570 05/09/2022 30  Kalia & Lukisan

1001 DID2022067572 05/09/2022 24  ROYAL FINE COMBED COTTON TWILL
SPANDEX

1002 DID2022067573 05/09/2022 30  PULE NYAMIDI

1003 J082022067574 05/09/2022 43  BAKSO CAMPURSARI

1004 DID2022067575 05/09/2022 16  DARING PACK + LOGO

1005 DID2022067576 05/09/2022 3  HNLK APOTEKER

1006 J082022067577 05/09/2022 43  BAKSO DAN MIE AYAM MAS JANGKUNG

1007 DID2022067578 05/09/2022 30  TOAGRAMO

1008 DID2022067579 05/09/2022 20  BIGLAND REBOND M'MORI

1009 DID2022067580 05/09/2022 25  ERIBE+

1010 DID2022067581 05/09/2022 25  ONETIXS

1011 JID2022067582 05/09/2022 35  SOBAT PARIS COMMUNITY DAN LOGO
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1012 DID2022067583 05/09/2022 10  KLAR Aligner

1013 DID2022067584 05/09/2022 30  Maesowati

1014 DID2022067585 05/09/2022 29  LIGHT MEAL

1015 DID2022067586 05/09/2022 29  SABURA

1016 JID2022067587 05/09/2022 41  BeeNancial

1017 DID2022067588 05/09/2022 9  branfree

1018 DID2022067589 05/09/2022 30  CAKUNG

1019 DID2022067590 05/09/2022 6  STV

1020 DID2022067591 05/09/2022 16  JACOBIS FINCO

1021 JID2022067592 05/09/2022 41  LOGO A

1022 DID2022067593 05/09/2022 30  SEMULUR

1023 DID2022067594 05/09/2022 30  JACOBIS FINCO

1024 DID2022067595 05/09/2022 3, 5  KLAR Oral Mouthwash

1025 DID2022067596 05/09/2022 12  STV

1026 DID2022067597 05/09/2022 14  FORIVA + LOGO

1027 DID2022067598 05/09/2022 14  ABADI BINTANG CEMERLANG PASKO

1028 DID2022067599 05/09/2022 25  IXIA + LOGO

1029 JID2022067600 05/09/2022 35  ABADI BINTANG CEMERLANG PASKO

1030 JID2022067601 05/09/2022 43  LOGO A

1031 DID2022067603 05/09/2022 3  MOMRA GLOWSKIN SKINCARE

1032 JID2022067604 05/09/2022 43  MB MORNING BRIEFING + LOGO

1033 DID2022067605 05/09/2022 25  SHIYA FASHION

1034 DID2022067606 05/09/2022 4  Scèntines + Logo
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1035 JID2022067607 05/09/2022 35  BWS Beer Wine Spirits

1036 JID2022067608 05/09/2022 35  JF3

1037 DID2022067609 05/09/2022 30  VINOLA

1038 DID2022067610 05/09/2022 12  UNIMAXENSIGN

1039 DID2022067611 05/09/2022 24  CHERRY & LUKISAN

1040 DID2022067612 05/09/2022 30  tehman

1041 DID2022067613 05/09/2022 11  brandfree

1042 DID2022067614 05/09/2022 16  CHALK MARKER

1043 DID2022067615 05/09/2022 25  GE LUN MEI

1044 DID2022067616 05/09/2022 8  BASISTEM

1045 DID2022067617 05/09/2022 35, 29, 30  GREENKIND dan Logo

1046 DID2022067620 05/09/2022 11  BASISTEM

1047 JID2022067621 05/09/2022 35  PUSPAN

1048 JID2022067622 05/09/2022 35  Female Daily Studio

1049 DID2022067623 05/09/2022 20  MALATEX sleep tight and sweet dreams

1050 DID2022067624 05/09/2022 16  Ringkas + Logo R

1051 JID2022067625 05/09/2022 35  Jeurnée

1052 DID2022067626 05/09/2022 5  SERENADE SOIL ACTIV

1053 JID2022067627 05/09/2022 35  ICE FOOD FEST + Lukisan/Logo

1054 DID2022067628 05/09/2022 3, 35  FINDERS LAB

1055 DID2022067629 05/09/2022 16  estilo

1056 DID2022067631 05/09/2022 20  Malasoft comfort whenever sleeping

1057 DID2022067632 05/09/2022 29  AYAM GEPREK BILQIS
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1058 DID2022067633 05/09/2022 29  SUSHI HEMATO PLATTER

1059 DID2022067634 05/09/2022 2  NERVIA

1060 DID2022067635 05/09/2022 30  SUSHI HEMATO PLATTER

1061 JID2022067636 05/09/2022 43  SUSHI HEMATO PLATTER

1062 DID2022067637 05/09/2022 32  Gandisa

1063 DID2022067638 05/09/2022 32  ANAK BOS

1064 JID2022067639 05/09/2022 44  nouRez AESTHETIC

1065 JID2022067641 05/09/2022 35  Jenna and Kaia

1066 JID2022067642 05/09/2022 41  ICE FOOD FEST + Lukisan/Logo

1067 JID2022067643 05/09/2022 44  PharmaPlus

1068 DID2022067644 05/09/2022 3  Nonamalolo

1069 DID2022067645 05/09/2022 3  STEORRA

1070 DID2022067647 05/09/2022 18  VINDEX

1071 DID2022067648 05/09/2022 25  VERANEVADA +LOGO

1072 DID2022067649 05/09/2022 29  kingwan

1073 DID2022067650 05/09/2022 24  VINDEX

1074 JID2022067651 05/09/2022 43  ICE FOOD FEST + Lukisan/Logo

1075 JID2022067652 05/09/2022 35  VINDEX

1076 JID2022067653 05/09/2022 35  VINDEX INDONESIA

1077 DID2022067654 05/09/2022 18  EVOTEX

1078 DID2022067655 05/09/2022 24  EVOTEX

1079 DID2022067656 05/09/2022 30  MANDALA RANTAI KHATULISTIWA The
Purity Of Trust From a Blessing + Lukisan

1080 JID2022067657 05/09/2022 35  EVOTEX
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1081 JID2022067658 05/09/2022 35  EVOTEX INDONESIA

1082 DID2022067659 05/09/2022 30  INGAT KOPI

1083 DID2022067660 05/09/2022 3  SEPEKAN

1084 DID2022067661 05/09/2022 20  TABITHA HOUSEWARE

1085 JID2022067662 05/09/2022 43  Paradise Seafood 65

1086 JID2022067663 05/09/2022 37  MAOOKLEEN Baby & Ur Family Laundry +
LOGO

1087 DID2022067664 05/09/2022 21  TABITHA HOUSEWARE

1088 JID2022067665 05/09/2022 41  CANT (Certified Associate National Trainer)

1089 DID2022067666 05/09/2022 3  de’ ARGAN + logo

1090 DID2022067667 05/09/2022 25  GAMINA

1091 JID2022067668 05/09/2022 41  CNT (Certified National Trainer)

1092 DID2022067669 05/09/2022 3  JUNGLE FRESH

1093 DID2022067670 05/09/2022 29  KUKULURUK 88

1094 DID2022067671 05/09/2022 29  Pempek Lidiya_Willy

1095 DID2022067672 05/09/2022 9  WORLDCOLOR

1096 DID2022067673 05/09/2022 21  INDO ROYAL

1097 JID2022067674 05/09/2022 41  JF3

1098 JID2022067675 05/09/2022 43  JF3

1099 JID2022067676 05/09/2022 43  Bakso Kribo Bogor

1100 DID2022067677 05/09/2022 20  Lyfin + Logo

1101 JID2022067678 05/09/2022 35  nanobank & Logo n

1102 JID2022067681 05/09/2022 36  nanobank & Logo n

1103 DID2022067682 05/09/2022 9  nanobank & Logo n
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1104 D282022067740 06/09/2022 30  KUELIFANNY

1105 DID2022067741 06/09/2022 30  HIU HALUAN INTI UTAMA   +  LOGO

1106 DID2022067742 06/09/2022 34  N NOW

1107 DID2022067743 06/09/2022 22  Montaro

1108 D172022067744 06/09/2022 30  Anggur Dadibira

1109 DID2022067745 06/09/2022 21  AMS BERKUALITAS MURAH EKONOMIS

1110 JID2022067746 06/09/2022 43  FOGO BRAZILIAN BBQ EST 2019 BY
D'KEVIN

1111 DID2022067747 06/09/2022 3  WHISSE

1112 DID2022067748 06/09/2022 18  pramatya + Logo

1113 D102022067749 06/09/2022 25  Hirima Your Daily Fashion + Logo

1114 DID2022067750 06/09/2022 24  pramatya + Logo

1115 DID2022067751 06/09/2022 25  pramatya + Logo

1116 DID2022067752 06/09/2022 29  PEMPEK cik emi 125

1117 DID2022067753 06/09/2022 3  SABC - SKIN AND BODY CARE

1118 JID2022067754 06/09/2022 41  BRANDING MAGNET

1119 JID2022067755 06/09/2022 41  BMS 1.0-4.0

1120 JID2022067756 06/09/2022 35  pramatya + Logo

1121 D172022067757 06/09/2022 24  Himbu Luri

1122 DID2022067758 06/09/2022 9  nanobank & Logo n

1123 JID2022067759 06/09/2022 42  cablenet

1124 DID2022067760 06/09/2022 25  LS kids

1125 JID2022067761 06/09/2022 43  NIU BAO

1126 D172022067762 06/09/2022 24  Hamu Hondu
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1127 JID2022067763 06/09/2022 35  DAPOER -26° FRESH DAN HALAL FOOD
DAN LOGO

1128 DID2022067765 06/09/2022 25  WHY.FTWR

1129 DID2022067766 06/09/2022 30  OSATA

1130 D172022067767 06/09/2022 24  Mbuhang Pahamu

1131 DID2022067768 06/09/2022 30  Mister Mayor

1132 DID2022067769 06/09/2022 3  NOWA BEAUTY

1133 JID2022067800 06/09/2022 44  EXPERIENCE AVANI

1134 DID2022067801 06/09/2022 9  CAIWA

1135 DID2022067802 06/09/2022 29  SMP

1136 JID2022067803 06/09/2022 35  UBID + LOGO

1137 DID2022067804 06/09/2022 25  Berwarna

1138 JID2022067805 06/09/2022 40  AR

1139 DID2022067806 06/09/2022 21  TAVI

1140 DID2022067807 06/09/2022 35, 22  DROV

1141 DID2022067808 06/09/2022 9  LEGALROOM + Logo

1142 JID2022067809 06/09/2022 43  Sego pecel & Gudek Bu Gimoen

1143 DID2022067810 06/09/2022 30  KOPI Andy OPAGAUL + LOGO

1144 JID2022067811 06/09/2022 35  YUKBID + LOGO

1145 DID2022067812 06/09/2022 43, 30  NGEFROYO It's Time To Get Fit + Logo

1146 DID2022067813 06/09/2022 24  KAFLA

1147 DID2022067814 06/09/2022 25  RHODES + LOGO

1148 DID2022067815 06/09/2022 25  WINSMEE + LOGO

1149 JID2022067816 06/09/2022 43  Wild Air
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1150 JID2022067817 06/09/2022 35  KOPI Andy OPAGAUL + LOGO

1151 DID2022067818 06/09/2022 11  animal&co

1152 JID2022067819 06/09/2022 43  KOPI Andy OPAGAUL + LOGO

1153 DID2022067820 06/09/2022 5  FORAMEZON

1154 JID2022067821 06/09/2022 43  SILAPER CHICKEN + LUKISAN AYAM

1155 DID2022067822 06/09/2022 29  Ukm Azzakhra

1156 DID2022067823 06/09/2022 25  KAFLA

1157 DID2022067824 06/09/2022 7  PT Centralpertiwi Bahari

1158 JID2022067825 06/09/2022 43  CYRUS VILLA

1159 JID2022067826 06/09/2022 35  WINSMEE + LOGO

1160 JID2022067827 06/09/2022 35  KAFLA

1161 DID2022067828 06/09/2022 21  RUMAKU + LOGO

1162 DID2022067948 06/09/2022 9  TAJARO & LOGO

1163 JID2022067948 06/09/2022 41  MY.LADYQUINN

1164 DID2022067949 06/09/2022 18  HAGIA

1165 DID2022067950 06/09/2022 29  ELWA

1166 JID2022067952 06/09/2022 35  HBS Store

1167 JID2022067953 06/09/2022 41  ASFARINA KARYA UTAMA + LOGO

1168 DID2022067955 06/09/2022 21  CLAYO

1169 JID2022067955 06/09/2022 43  Dapoer Biba

1170 DID2022067958 06/09/2022 30  MURDAI COFFE

1171 D102022067959 06/09/2022 29  BAKARA + LOGO

1172 DID2022067960 06/09/2022 30  DOWER
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1173 DID2022067961 06/09/2022 25  IDARTWEARPROSVECK dan Lukisan

1174 DID2022067962 06/09/2022 9  aime

1175 JID2022067963 06/09/2022 35  PT Centralpertiwi Bahari

1176 JID2022067964 06/09/2022 35  CoffeeTech.ID

1177 DID2022067965 06/09/2022 34  KIK

1178 DID2022067966 06/09/2022 32  JAVAIR + LOGO

1179 DID2022067967 06/09/2022 9  ARRA

1180 DID2022067968 06/09/2022 32  TIRKANA

1181 DID2022067969 06/09/2022 3  MUZ!MAK

1182 DID2022067970 06/09/2022 29  A.Dil

1183 DID2022067971 06/09/2022 25  winnerbell

1184 JID2022067972 06/09/2022 35  Go Piyama

1185 JID2022067973 06/09/2022 35  P/C Part Cordoba + Logo

1186 DID2022067975 06/09/2022 21  brandfree

1187 DID2022067976 06/09/2022 14  CROWN

1188 JID2022067977 06/09/2022 43  SINGKAWANG DIMSUM CUISINE &
GAMBAR

1189 DID2022067978 06/09/2022 30  Mbah WIRO 378

1190 JID2022067979 06/09/2022 35  DEVELOPART + LOGO

1191 DID2022067980 06/09/2022 30  sAe maWon

1192 JID2022067982 06/09/2022 45  GownsSBoutique.id + Logo

1193 DID2022067983 06/09/2022 32  POINT

1194 DID2022067984 06/09/2022 3  ZuperLax Fresh

1195 DID2022067985 06/09/2022 29  VALDOR
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1196 JID2022067986 06/09/2022 35  CAFEPARTS + LOGO

1197 DID2022067987 06/09/2022 3  DERMASTORY Make your skin talk for you +
Logo DS

1198 DID2022067988 06/09/2022 9, 42  LOGO

1199 JID2022067989 06/09/2022 35  TeknoBos + LOGO

1200 DID2022067990 06/09/2022 17  GNET Rock Wool

1201 DID2022067991 06/09/2022 12  MATSUI

1202 JID2022067992 06/09/2022 44  Violight Beauty Care

1203 JID2022067993 06/09/2022 36  Logo GoPayPinjam 3D

1204 DID2022067994 06/09/2022 9  HUSTONE

1205 DID2022067995 06/09/2022 3  DAY SKIN daily skin care

1206 DID2022067998 06/09/2022 3  Thai moni

1207 DID2022067999 06/09/2022 8  SUPER

1208 JID2022068000 06/09/2022 35  KERJA YUK dan Logo

1209 DID2022068001 06/09/2022 18  Rahel Fashion

1210 DID2022068002 06/09/2022 3  SOLU

1211 DID2022068004 06/09/2022 30  Deba

1212 DID2022068005 06/09/2022 3  CBD CREATIVE BEAUTY DAZZLE
PROFESSIONAL

1213 JID2022068037 06/09/2022 36, 43  Sadang Eat Space

1214 DID2022068039 06/09/2022 30  Tanaya Dominic Patisserie

1215 DID2022068040 06/09/2022 3  UPY

1216 JID2022068041 06/09/2022 36, 43  Eat Space

1217 DID2022068042 06/09/2022 34  Cello

1218 DID2022068043 06/09/2022 25  PAPAPEN dan Lukisan
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1219 JID2022068044 06/09/2022 41  MOMMY MOMMY GO DIGITAL

1220 DID2022068045 06/09/2022 29  JONATHAN

1221 JID2022068046 06/09/2022 35  Logo SCALE UP

1222 JID2022068047 06/09/2022 41  CHICOIRAASA PRODUCTIONS & LUKISAN

1223 DID2022068048 06/09/2022 34  M2000

1224 DID2022068049 06/09/2022 3  Grants of Australia

1225 DID2022068050 06/09/2022 3  Mylea Lancry + Logo

1226 DID2022068051 06/09/2022 3  Grants of Australia

1227 DID2022068052 06/09/2022 5  basudara + Logo

1228 DID2022068053 06/09/2022 3  SONGIA

1229 DID2022068055 06/09/2022 9  Meditech+ dan Logo

1230 DID2022068057 06/09/2022 25  Arafa Wear

1231 DID2022068058 06/09/2022 34  M2000

1232 JID2022068059 06/09/2022 37  SINAR PRIMERA

1233 DID2022068061 06/09/2022 30  GOLDEN TIGER

1234 DID2022068062 06/09/2022 3  DEFATA

1235 DID2022068063 06/09/2022 5  goodcolla

1236 DID2022068064 06/09/2022 5  GLOWTAGEN C

1237 JID2022068065 06/09/2022 39  SINAR PRIMERA

1238 DID2022068066 06/09/2022 3  PLAYGIRL BEAUTY COME OUT & PLAY

1239 DID2022068067 06/09/2022 30  AAA JIN HUANG + LUKISAN

1240 DID2022068068 06/09/2022 31  MANDALA RANTAI KHATULISTIWA The
Purity Of Trust From a Blessing + Lukisan

1241 DID2022068069 06/09/2022 34  M2000
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1242 DID2022068070 06/09/2022 34  Laris Manis Tea Label

1243 DID2022068071 06/09/2022 34  Cello Teh Wangi

1244 DID2022068072 06/09/2022 34  M2000

1245 DID2022068073 06/09/2022 34  M2000

1246 DID2022068074 06/09/2022 30  GOLDEN BELL + LUKISAN

1247 DID2022068075 06/09/2022 25  Delibra

1248 DID2022068076 06/09/2022 34  M2000

1249 DID2022068077 06/09/2022 34  M2000

1250 DID2022068078 06/09/2022 28  MACARONIS RESORT

1251 DID2022068079 06/09/2022 34  M2000

1252 JID2022068080 06/09/2022 35, 36, 45  HIVEFIVE One Stop Business Solution + Logo

1253 DID2022068081 06/09/2022 34  M2000

1254 DID2022068082 06/09/2022 28  MACARONIS

1255 DID2022068083 06/09/2022 34  M2000

1256 DID2022068085 06/09/2022 34  M2000

1257 DID2022068086 06/09/2022 34  M2000

1258 DID2022068087 06/09/2022 34  M2000

1259 DID2022068088 06/09/2022 3, 5  Melony

1260 DID2022068089 06/09/2022 34  M2000

1261 JID2022068090 06/09/2022 41  SINAR PRIMERA

1262 DID2022068091 06/09/2022 34  M2000

1263 DID2022068092 06/09/2022 34  M2000

1264 JID2022068093 06/09/2022 35  YOK BELI BELANJA CEPAT, BANYAK
MANFAAT + LOGO
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1265 JID2022068094 06/09/2022 43  SINAR PRIMERA

1266 DID2022068095 06/09/2022 29  GF PILOT & Logo

1267 JID2022068096 06/09/2022 43  JIA HWA

1268 DID2022068097 06/09/2022 25  OVDS OVERDOSE

1269 DID2022068098 06/09/2022 3  SKINICE

1270 DID2022068099 06/09/2022 35, 43, 29  Cak Noris

1271 DID2022068100 06/09/2022 30  Bagedor Coffee + Logo

1272 DID2022068101 06/09/2022 30  PLY HONEY PLY PRODUCT

1273 JID2022068102 06/09/2022 35  nanobank & Logo n

1274 DID2022068104 06/09/2022 24  AdintyQu

1275 DID2022068105 06/09/2022 17  YOU V AGRI + LOGO

1276 DID2022068106 06/09/2022 25  Maharta.id

1277 DID2022068108 06/09/2022 34  SEROSO

1278 DID2022068109 06/09/2022 30  Sambal Tempong

1279 DID2022068110 06/09/2022 34  SEROSO TEH

1280 DID2022068111 06/09/2022 34  SROSO

1281 DID2022068112 06/09/2022 3, 5  TOMATY

1282 DID2022068113 06/09/2022 34  SROSO TEH

1283 JID2022068114 06/09/2022 43  TATAR SUNDA

1284 JID2022068115 06/09/2022 43  FiRSTpoiNT dan Lukisan

1285 JID2022068116 06/09/2022 42  CreatorScore

1286 JID2022068117 06/09/2022 36  nanobank & Logo n

1287 JID2022068118 06/09/2022 43  Rumah Makan Kedaton + Lukisan
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1288 DID2022068119 06/09/2022 5  DREAM SKIN 夢の肌

1289 DID2022068120 06/09/2022 34  C2

1290 DID2022068121 06/09/2022 34  CU

1291 JID2022068122 06/09/2022 43  WARUNG KINI

1292 DID2022068123 06/09/2022 34  MAN & U

1293 DID2022068124 06/09/2022 34  LINK

1294 JID2022068125 06/09/2022 42  nanobank & Logo n

Jakarta, 07/09/2022

Kepala Seksi Publikasi dan Dokumentasi,

ANIAH, ST
NIP. 197606112006042002
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/02/2022 13:29:20
540   EtiketJID2022009874

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cirapuhan, Dago, Coblong RT/RW 008/001, Kota Bandung, Jawa Barat, 40135
Santika Pahira, Naufal Raihan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Seliter
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tosca, Biru Tosca, Merah Marun, & Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman; kafe; layanan bawa

pulang makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/02/2022 19:35:52
540   EtiketDID2022014522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Garden island 1 no 9 BGM PIK kelurahan kamal muara Kecamatan Penjaringan,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

linda lioe

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FY BEAUTY, FOREVER YOUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU MUDA DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan perawatan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/03/2022 16:41:30
540   EtiketD022022023702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN BUNGA JUMPA, KEL. PAHLAWA, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara
KAMALIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lia Camel
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teri Krispi; keripik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/03/2022 16:28:18
540   EtiketJID2022024001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bogor Raya Permai Blok Fc 3 No 14, Kota Bogor, Jawa Barat
PT Ideaprolog Indonesia, Agung

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: iPROCS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===komunikasi melalui terminal komputer; pengiriman berita; penyedia informasi mengenai telekomunikasi; penyiaran

nirkabel; transmisi data dan dokumen secara elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/04/2022 09:28:33
540   EtiketDID2022030976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CitraRaya Jl. Verdi Barat E2/40, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710
Robin Riduan, SH., M.Kn kuasa dari PT. Grahabuana Cikarang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Robin Riduan S.H., M.Kn
Citra Raya Jalan Verdi Barat Blok E2/40

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JEDI HUB (JABABEKA E-COMMERCE DIGITAL HUB)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 19, 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah Gudang; gudang kebun dari kayu; gudang kebun, bukan dari logam; gudang penyimpanan pra-pabrikasi, bukan

dari logam; gudang penyimpanan, bukan dari logam===
===Jasa pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan, dan pengepakan untuk pengiriman dokumen, paket,
bahan baku, dan pengiriman lainnya untuk orang lain; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja
untuk pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya,
menyediakan berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk
barang berharga (termasuk bea cukai), menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta
perangkat yang terkait dengan penjagaan dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan
barang berharga, penyimpanan kendaraan (garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut,
transportasi barang melalui udara atau darat; Layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan
pengiriman pipa; Penyediaan jasa reservasi online dan layanan pemesanan sehubungan dengan layanan pergudangan,
layanan penyimpanan, penyewaan ruang penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan
pengiriman, transportasi dan pengiriman barang; Penyediaan jasa reservasi perjalanan dan informasi pemesanan melalui
online yang dapat dilakukan pencarian sehubungan dengan layanan pergudangan, layanan penyimpanan, penyewaan ruang
penyimpanan, sewa tempat parkir, layanan pengemasan, bongkar muat barang dan pengiriman, transportasi dan pengiriman
barang; Pergudangan dan distribusi barang-barang orang lain; Pergudangan, penyimpanan, pengepakan, pengiriman dan
pengembalian sehubungan dengannya; gudang bahan berbahaya; informasi pergudangan; jasa gudang bagasi dan angkutan;
jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; layanan pengepakan, pengemasan dan pergudangan;
layanan pergudangan; layanan pergudangan yang berkaitan dengan penyimpanan, pengemasan dan pengiriman barang;
layanan pergudangan, yaitu, penyimpanan, distribusi, penjemputan/pengambilan, transportasi, pengiriman dan pengepakan
untuk pengiriman; memberikan informasi terkait dengan penyewaan ruang gudang; memberikan informasi terkait layanan
pergudangan; penyediaan fasilitas penyimpanan di gudang atau bangunan lain; penyediaan layanan dan fasilitas
pergudangan; penyewaan gudang; penyewaan gudang anggur listrik; penyewaan gudang dan wadah penyimpanan;
penyewaan gudang dan wadah penyimpanan, pergudangan diinginkan; penyewaan kontainer untuk pergudangan dan
penyimpanan; penyewaan ruang gudang; penyimpanan barang di gudang; penyimpanan gudang; penyimpanan makanan
beku di gudang; penyimpanan produk pertanian di gudang; pergudangan; pergudangan barang; pergudangan didinginkan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/04/2022 08:37:54
540   EtiketJID2022031865

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bend Hilir X No,2 001/003 Bendungan Hilir, Tanah Abang, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10210

Muhammad Rifqi Shadiqin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tsaqawa Fashion
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold, Biru Navy, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain pakaian===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/05/2022 12:30:23
540   EtiketDID2022035021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kebon Jeruk Jl S 1 No.3, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530
Ahmad Riyandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SABI BABY GROCERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange, kuning dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bubur; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/06/2022 01:20:22
540   EtiketDID2022040389

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pd.Ungu Permai Blok AT 1 No.19 Rt.008 Rw.013 Kel.Bahagia Kec.Babelan
Kab.Bekasi, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17610

Faris Rifqy Abdullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rafa Homeware
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PINK BIRU DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Loyang; cetakan kue; loyang kue; loyang panggang; loyang untuk memanggang; peralatan kue===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

17/06/2022 14:26:38
165813 22/03/2022 BG

540   EtiketDID2022042288

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pavlikenska Str. No. 16, j.k. Kamenitsa, 4000 Plovdiv
KONSTANTIN 2004 AD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: wOats UP! + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, jingga, abu-abu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman gandum (smoothie); minuman berbahan dasar biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kacang;

minuman tanpa-alkohol; smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum===
===Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Makanan batangan dan makanan ringan
batangan berbahan dasar kacang; Susu protein; alternatif yogurt berbahan dasar sereal    ; bahan pengganti susu; kacang
organik dan snack bar berbasis biji; makanan ringan berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar gandum [pengganti
susu]; snack bar berbasis kacang dan biji; susu gandum===
===Bubur jagung; Gandum (Oats steel-cut); Haver kupas; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein
dan berenergi ; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian,
kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar
sereal [kembang gula]; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Muesli; Sediaan
sereal; bar gula-gula; batang energi berbasis sereal; biji-bijian olahan; biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit (rusks); biskuit-
biskuit; bubur; bubur gandum; bubur instan; flapjacks [bar gandum]; gandum hancur; gandum, diolah; granola; granola bar;
havermut; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; kerupuk; kue gandum; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan berbahan dasar oat; makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-
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medis); makanan penutup muesli; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar gandum;
muesli dalam bentuk batangan; produk makanan yang terdiri dari sereal; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal gandum; sereal siap saji; sereal untuk
sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; snack bar berbasis granola; wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/07/2022 17:16:08
540   EtiketJID2022046768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cibaduyut GG. Ibu Ipong No. 57 Cibaduyut bandung, Kota Bandung, Jawa
Barat, 40238

Nur Hidayat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chartered Tax Accounting Specialist
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Jingga, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Sertifikasi Profesi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/07/2022 10:20:02
540   EtiketDID2022046937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Graha Blok A6 KOTA TASIKMALAYA - CIHIDEUNG JAWA BARAT ID 46121,
Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46121

Silvia Stephany

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pusat Bordir Tasikmalaya By Sutra Busana
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah maroon, merah cabe, coklat, hitam, cream
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===kebaya batik (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/07/2022 21:32:16
540   EtiketDID2022051065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LA SUCIPTO GG TARUNAVII NO 074, RT.02 RW.03 KELURAHAN
PANDANWANGI KECAMATAN BLIMBING KOTA MALANG
, Kota Malang, Jawa Timur, 65124

AGUSTINUS TEDDY HERMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RG DAN LOGO MAHKOTA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kerupuk rambak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/07/2022 13:38:36
540   EtiketDID2022051342

730 Nama Pemohon : VINNA SHERINA
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Alamat Pemohon : JL.HRA.RAHMAN NO.356B , Kota Pontianak, Kalimantan Barat
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PALETTE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING,MERAH,BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas dan dompet kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/07/2022 14:15:36
540   EtiketDID2022051864

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br Dinas Sigaran, Kabupaten Tabanan, Bali
I Wayan Budiarsa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Guna Amerta Mandiri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Campuran pakan ternak; Pakan ternak; Pur

(Pakan Ternak); bahan makanan untuk ayam; konsentrat untuk pakan ternak; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan
khusus ayam ras butiran komplit; makanan komplit tepung untuk ayam petelur dan bibit kecil; pakan babi; pakan yang
diperkaya protein untuk pakan hewan; sediaan untuk ayam petelur; sediaan untuk pakan ternak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/07/2022 11:16:01
540   EtiketDID2022053091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Griya Sidoharjo Asri Gang IV Blok G20. Kec. Sidoharjo, Kabupaten Sragen,
Jawa Tengah, 57281

Wiwit Andriyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAM MOD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer),

headphone, komputer tablet, USB drive===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/07/2022 13:37:15
97241748 27/01/2022 US

540   EtiketDID2022053338

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1980 Gillespie Way, El Cajon, California, 92020, U.S.A.
Taylor-Listug, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POWERS ELECTRIC
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : POWERS ELECTRIC : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 15
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat musik, yaitu gitar; gitar listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/07/2022 14:35:17
540   EtiketDID2022054785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg Damai I No. 46 Kav Rawa Silam I RT 008/006, Kota Bekasi, Jawa Barat
Tumiran

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SJM 191
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : SJM warna Biru 191 Warha Hitam Susu jahe Merah warna Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman jahe merah yang mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/07/2022 17:50:33
540   EtiketDID2022054949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Ekawarni No.12 B, Kota Medan, Sumatera Utara, 20144
Hayatun laila

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nauli Ecoprint
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : keindahan/kecantikan yang dihasilkan dari alam
591 Uraian Warna : hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===T-shirt lengan panjang; daster; kemeja berkerah; kemeja lengan panjang; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian formal;

pakaian linen; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; sandal kulit; selendang [pakaian]; selop; sepatu; sepatu datar; sepatu
formal; sepatu kulit; syal leher [muffler]; syal yang melingkar di leher===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/08/2022 10:44:27
540   EtiketDID2022055687

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan HOS Cokroaminoto, Komplek Rukan G.77 No. 12A, Kota Tangerang, Banten,
15154

PT. Truwear Aksa Bimala , Aju Isni Karim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: truEASY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kata "tru" diambil dari Bahasa Inggris yaitu "true" yang berarti benar dan "EASY" berarti
mudah/memudahkan.

591 Uraian Warna : Kata/logo "truEASY" menggunakan warna kuning dengan kode Hex: #F0C94A.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan tenunan elastis; kain elastis untuk pakaian; kain poliester; kain serat campuran; kain*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/08/2022 13:02:24
540   EtiketDID2022055764
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MOJOSARI GANG PRASOJO IV,NO 2,BATURETNO BANGUNTPAN ,BANTUL,
Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55197

FIDA YURI WITANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMEGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,Biru,Putih,Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Cawan petri untuk penggunaan

laboratorium; Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium; Peralatan dan perlengkapan  untuk penelitian ilmiah dalam
laboratorium  di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan dan perlengkapan
untuk penelitian ilmiah di laboratorium,  yaitu pengurut genetika; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk
laboratorium atau keperluan penelitian di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni untuk
keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air
untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk
produksi air ultra murni; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik; Rotator untuk laboratorium; agitator
magnetik untuk penggunaan laboratorium; alat analisis kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat distilasi
vakum untuk penggunaan laboratorium; alat ionisasi untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat kromatografi cair untuk
penggunaan laboratorium; alat kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis
untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat untuk fermentasi [alat laboratorium];
analisis laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh lainnya; aparatus
elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aspirator untuk
penggunaan laboratorium; baki laboratorium; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium; botol media untuk penggunaan
laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; cawan lebur [laboratorium];
corong pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; countertops laboratorium; cryostats
untuk penggunaan laboratorium; elektroda untuk penelitian laboratorium; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gelas
kimia [gelas laboratorium]; gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium;
inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator suhu konstan untuk penggunaan laboratorium;
inkubator untuk penggunaan laboratorium; instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser
sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan
laboratorium; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kapal
pembakaran untuk penggunaan laboratorium; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium; kolom distilasi untuk penggunaan
laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk penggunaan laboratorium;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; labu untuk penggunaan laboratorium; lemari pengaman biologis untuk penggunaan
laboratorium; lemari untuk penggunaan laboratorium; lengan robot untuk keperluan laboratorium; mixer gas untuk penggunaan
laboratorium; oven microwave untuk penggunaan laboratorium; pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian khusus
untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri;
pemandian air laboratorium; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven untuk penggunaan
laboratorium; penguat gen [alat laboratorium]; penyeka kapas untuk penggunaan laboratorium; perabot khusus dibuat untuk
laboratorium; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan
instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan fisika; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan laboratorium; peralatan
kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen; perangkat elektroforesis
untuk penggunaan laboratorium; perangkat lunak untuk sistem informasi laboratorium; pipet elektronik untuk penggunaan
laboratorium; pipet laboratorium; pir dekantasi untuk penggunaan laboratorium; rak laboratorium; rak pipet untuk penggunaan
laboratorium; robot laboratorium; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan plastik
sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; segitiga pipeclay
untuk penggunaan laboratorium; sentrifugal laboratorium; slide mikroskop untuk penggunaan laboratorium; spektrofotometer
untuk penggunaan laboratorium; spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; stills untuk percobaan laboratorium; tabung
centrifuge untuk penggunaan laboratorium; tabung kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung penyimpanan
laboratorium; tabung reaksi untuk penggunaan laboratorium; termometer untuk penggunaan laboratorium; tungku untuk
eksperimen laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/08/2022 16:03:20
540   EtiketDID2022056286

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Duri Selatan V No.24 Rt.011/Rw.02 Jkt 11270, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11270

Denny Tama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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Walidwipa Coffee
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu, coklat tua, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan

paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi yang tidak disangrai;
Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman berbahan dasar kopi yang
mengandung susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; campuran kopi; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; es kopi;
kantong kopi, terisi; kopi; kopi bubuk; kopi giling; kopi kantongan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman
es berbahan dasar kopi; minuman kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/08/2022 08:51:22
540   EtiketJID2022057356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SUKA MULYA KP. DUKUH RT 003 RW 007 KELURAHAN SERUA INDAH
KECAMATAN CIPUTAT, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15413

SELVI NOVITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Martabak Imoet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink , Hitam , Putih , Coklat , Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; jasa penyiapan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/08/2022 08:55:21
540   EtiketDID2022057745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan manggis RT 02 RW 04 Bojongsari Baru , Kota Depok, Jawa Barat, 16516
Uke indriani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Assyifa Food
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baso Tahu; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Makanan siap masak terutama terdiri dari unggas;

Produk olahan berbasis unggas; Siomay; ayam giling; ayam yang diolah; daging ayam; makanan beku terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari unggas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

07/08/2022 16:01:47
540   EtiketDID2022057944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: desa pucuk RT 04 RW 01 kecamatan pucuk kabupaten lamongan, Kabupaten
Lamongan, Jawa Timur, 62257

Ahmad Syarifuddin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALFARIZ HIJAB
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, merah, kuning, unggu
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511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Pakaian wanita; Pashmina; baju busana muslim; gamis; kerudung;

kerudung [pakaian]; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/08/2022 09:48:58
540   EtiketDID2022058017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mojo RT.004 RW.002, Mojo, Pasarkliwon, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57117
MUTHI'AH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRESMUT JELLY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman jeli===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/08/2022 13:52:08
540   EtiketDID2022058164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wastu Kencana Sektor 12-4 Blok R-73 Kencana Loka BSD City, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15310

SRI RIFQIATI PUTERI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NA7UKU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MAGENTA
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===celana panjang; rok; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

08/08/2022 23:46:50
540   EtiketDID2022058438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ahsani Residence 2, No.A2, Jalan Lawu Timur 2, Debegan, Mojosongo, Jebres.,
Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57127

ROBIYANSYAH, PT. JAYATAMA WALET INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. JAYATAMA WALET INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===pabrik pakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/08/2022 10:19:46
540   EtiketDID2022058513

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Marchelia blok D no.166 kel. taman baloi kec. batam kota kota batam, Kota
Batam, Kepulauan Riau, 29444

Akmaliah Siregar
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ghaniyya Alyssa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kata dalam warna hitam dan  background berwarna putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tas berbahan kain batik; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas lipat berbahan kain; dompet

kunci dari kulit imitasi; tas; tas belanja; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas berpergian; tas buku sekolah; tas jinjing
belanjaan; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kunci; tas olahraga; tas perjalanan; tas pundak; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas spons; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/08/2022 11:09:03
540   EtiketDID2022058538

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 22nd Floor, Prudential Center, Kota Kasablanka, Jl. Casablanca Raya Kavling 88,
Kel. Menteng Dalam, Kec. Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. TEKNOLOGI NUTRIMEN SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Neneng Sri Wiyanti S.E.
Pulungan, Winston & Partners  Graha Intermasa 3rd Floor Jalan Cempaka Putih
Raya No.102, Jakarta 10510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman ringan rendah kalori; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah

beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; minuman nabati; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya
protein nabati===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/08/2022 12:13:26
540   EtiketDID2022058583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: komplek mall top 100 tembesi blok h2 no 30, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29424
iwen baiti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IWEN BAITI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari

pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian);
Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-
Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana,
jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cimata (Pakaian
Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian
Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan
di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski
[pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak
termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-
anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian
bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian
dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan
luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
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yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda;
Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang
biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas
seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di
badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian
muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka;
Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur;
Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk
olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian
wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan
berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan,
kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang
menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja
polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga,
rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian
bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita,
kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang,
pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis,
pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana
pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi,
blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun,
jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu
kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos
jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan
untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket
tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan
tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain
penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi
mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari
(pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian;
Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan
tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian;
Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian);
Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian untuk
manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban
pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando
menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah
payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang
pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian
bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian];
celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan dengan
pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita);
dasi (pakaian); foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-
jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets
for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari
pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hanbok [pakaian
tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari
pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket
[pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas
[pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk
pergelangan tangan [pakaian]; kantong untuk pakaian; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian);
kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari
pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi
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pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja
[Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi;
masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan
dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah
untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan
untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain;
pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu;
pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk
di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian
kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian
kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan
beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk
anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk
pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian
mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga
untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian
pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian
renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-
anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai
untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk
kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk
dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca;
pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel)
yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak;
pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk memancing; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus
jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana,
pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan
keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top,
kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian
yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat;
pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan
hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, termasuk
pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana
dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket,
kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian);
penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi;
penyangga pakaian; rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian]; selendang
sebagai pakaian; sepatu untuk pakaian santai; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali bra [bagian dari pakaian]; tali
untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian]; topi pesta [pakaian]; tubuh
[pakaian]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

09/08/2022 16:26:55
540   EtiketDID2022058801

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Leuwi Panjang No.34 RT/RW 007/007, Kota Bandung, Jawa Barat,  40234
Andi Desi Monica

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nilman
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Tulisan putih dengan latar belakang biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

10/08/2022 15:52:32
540   EtiketDID2022059309

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Arum Sari VIII No 16 RT 004 RW 012, Kota Bandung, Jawa Barat, 40283
WILLY DRAJAT S.A

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WJ
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, Merah,Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/08/2022 09:57:01
540   EtiketDID2022059561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Permai Blok h 11 no 4 RT02/RW05, Kabupaten Tangerang, Banten, 15720
Frinde Aprian Pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mie Ayam Ketawa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan

pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan restoran
yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Restoran Prasmanan; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kedai kopi dan bar makanan
ringan; layanan kedai minuman===
===Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman cokelat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Nasi Ayam Karage; mie ayam; minuman
berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar espresso; minuman cokelat;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman-minuman berperisa cokelat; sediaan minuman
kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/08/2022 14:25:30
540   EtiketJID2022059744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. D GG. III Karang Anyar RT012/RW001 Kel. Karang Anyar Kec. Sawah Besar,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10740

Kurniasih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Relasa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Coklat
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511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan katering; Warung makan; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman;

persiapan makanan dan minuman; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/08/2022 14:44:23
540   EtiketDID2022059759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Jrebeng RT 01 RW 02, Desa Sidomulyo, Kecamatan Krian 61262, Kabupaten
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61262

Riska Delta Rahayu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANIKI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Merek memiliki filosofi tiga wanita muslimah yang memiliki mimpi menjadi brand yang bersinar dan
penuh dengan cinta

591 Uraian Warna : soft pink/rose gold nude dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===blus lengan panjang; celana kasual; kemeja lengan panjang; manset; pakaian; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-

laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

11/08/2022 14:56:58
540   EtiketJID2022059769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN PURA DEMAK No 99 PEMECUTAN KELOD, DENPASAR BARAT, Kota
Denpasar, Bali

RIANA ANGGIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ombre Brow Bali
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan penataan rambut dan salon kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

12/08/2022 10:14:24
540   EtiketDID2022060088

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Alle Raya ,Gg.Ribi II,Rt 001/002,No.52 Rempoa,Ciputat Timur,Tanggerang
Selatan
, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15412

Dewi Maya Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  MK MAYAKREASI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===bunga buatan; rangkaian bunga buatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

13/08/2022 16:58:49
540   EtiketDID2022060527
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jln ks tubun gg ampera rt/rw 03/01 kelurahan koang jaya, Kota Tangerang, Banten,
15112

muhamad istikhori

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold dan Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantal guling; bayi guling; coaster karpet untuk melindungi kaki furnitur; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu

kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; guling berbusa; guling dacron; guling latex; kasur busa; kasur busa memori;
kasur lipat; kasur per busa; sofa; sofa bambu; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang
bisa diperpanjang; tempat tidur sofa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2022 06:14:25
540   EtiketDID2022061676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pala dusun IV, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20352
Darmahadi Maulana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BTS POWER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH KUNING DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Silent box genset===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

18/08/2022 12:02:36
540   EtiketDID2022061798

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P Peluang C 19 No. 26 Komp AL, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17413
Rizaldie Armandona

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo JCP adalah singkatan dari Jaris Candra Perkasa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

19/08/2022 14:16:57
540   EtiketD322022062329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dengen, Kel. Osango, Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat, 91362
YAKUB TATO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI NATURAL
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : gitam;cokelat;cokelatmuda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan

disajikan dengan paket satuan; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren;
Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi
yang dilapisi cokelat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; esensi kopi; kantong kopi, terisi; kapsul kopi, terisi;
kopi; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi bubuk; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi yang belum
dipanggang; polong kopi barley, terisi; produk-produk kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/08/2022 10:35:10
540   EtiketJID2022062533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sulawesi, Perumahan Singgasana Rama Blok A No 9, Kota Blitar, Jawa Timur,
66134

MUHAMMAD ARIEF ERVANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ervika Medika
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda, Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan toko eceran yang menyediakan produk-produk farmasi; jasa penjualan obat-obatan; layanan ritel untuk alat

kesehatan bagi manusia===
===Apotek; konsultasi farmasi; konsultasi yang berkaitan dengan produk farmasi dan medis; layanan apotek apotek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan persiapan dan pengeluaran obat-obatan; pengeluaran obat-obatan; penyediaan
informasi farmasi; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/08/2022 16:10:33
540   EtiketDID2022062590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN MADYORENGGO RT. 001 RW. 005 DESA TALOK, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, 65175

ANDI ARIFIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGIJENI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning Tua, dan Kuning Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cimi-Cimi (kue kering); Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk

berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk
Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka
rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka
rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung
tempe; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); 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.; Sediaan aromatik untuk kue kering; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; keripik [produk sereal]; keripik
berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik
kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla;
keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; 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 stick tongkol; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; kue kering;
kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue, biskuit, kue
kering; makaroni [kue kering]; nachos [keripik tortilla]; rugelach [kue kering]; senbei [kerupuk nasi]; sopapillas [kue kering
goreng]; spiced cookies (kue kering); stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

20/08/2022 21:13:43
540   EtiketDID2022062630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Akasia IV No. 51, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45171
Agus Hendarsah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo CR
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Cabe Kering; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan penutup terbuat

dari tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan yang
mengandung tepung; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu,
vinaigrettes, mayones; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari
gandum; Tepung gula; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth,
spelt dan beras; Tepung untuk makanan; cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu); makanan dari tepung; makaroni; msg (penyedap
rasa); penyedap [bumbu]; penyedap rasa; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; tepung;
tepung beras; tepung gandum; tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung tanpa rasa; tepung
tapioka; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/08/2022 21:24:40
540   EtiketDID2022062673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BOJONG RANGKONG RT.009 RW.008 NO.58, PULO GEBANG, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13940

EDI PURWANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pixie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Peri, Dewi Tidur
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===penutup [dari tekstil] untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan bantal; sarung bantal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

21/08/2022 23:27:47
540   EtiketDID2022062678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Budi Mulia No.3 RT 01 RW 11, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14420

Kartina Rahmawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inaracraft
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat tua - coklat susu - biru langit - merah bata - salem
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===tali dan benang; tali dipilin; tali dipilin macramé; tali dipilin terbuat dari serat tekstil; tali dipilin untuk menggantung gambar;

tali makramé===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/08/2022 13:01:32
540   EtiketJID2022062841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend.A.Yani No.152, TEGAL, Kota Tegal, Jawa Tengah
TATANG BUDIONO TJAHAYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Halim Wibisono S.E., M.M.
Jalan Pembangunan I/27A   Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAJANYA ES TEH TONGTJIPOINT & SIMBOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafetaria; Kantin; Katering makanan dan minuman; Kedai; Kedai es krim; Kedai kopi; Kedai teh; Restoran; kafe; layanan

restoran cepat saji; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

22/08/2022 13:28:54
540   EtiketDID2022062850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Puncak Tidar Blok B-7 Rt. 033 Rw. 003
Kel. Karangwidoro, Kec. Dau, Malang,
Jawa Timur, Kabupaten Malang, Jawa Timur

TEDY YAP

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 :

: Kriptela
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kriptela : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon daging; Keripik rumput laut; Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan, makanan ringan dan

makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat
minuman; agar-agar*; kacang diolah; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah
dimasak; kacang-kacangan yang dapat dimakan; keju; keripik; kuaci; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang;
makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar yogurt; sediaan pulses (kacang-
kacangan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2022 10:24:12
540   EtiketDID2022063146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 203, Block A,No.2, Suiyanheng Road, Yanbu Dongxiu Bihua Village, Dali Town,
Nanhai District, Foshan City

Guangdong Fantea Tea Industry Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huruf kanji dibaca fan cha
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teh hijau jepang; daun teh; minuman berbahan dasar teh; teh; teh hijau bubuk; teh hitam; teh melati; teh oolong [teh

Cina]; teh putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2022 10:31:39
540   EtiketJID2022063152
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 203, Block A,No.2, Suiyanheng Road, Yanbu Dongxiu Bihua Village, Dali Town,
Nanhai District, Foshan City

Guangdong Fantea Tea Industry Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Huruf kanji dibaca fan cha
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; bantuan

manajemen bisnis; jasa periklanan; layanan kesekretariatan; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; pemasaran; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi penjualan
untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2022 10:42:28
540   EtiketDID2022063158

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 203, Block A,No.2, Suiyanheng Road, Yanbu Dongxiu Bihua Village, Dali Town,
Nanhai District, Foshan City

Guangdong Fantea Tea Industry Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teh hijau jepang; daun teh; minuman berbahan dasar teh; teh; teh hijau bubuk; teh hitam; teh melati; teh oolong [teh

Cina]; teh putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2022 10:47:48
540   EtiketJID2022063163

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 203, Block A,No.2, Suiyanheng Road, Yanbu Dongxiu Bihua Village, Dali Town,
Nanhai District, Foshan City

Guangdong Fantea Tea Industry Co., Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; bantuan

manajemen bisnis; jasa periklanan; layanan kesekretariatan; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; pemasaran; penyediaan pasar daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; promosi penjualan
untuk pihak lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

23/08/2022 13:39:09
540   EtiketDID2022063278

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Mutiara Cempaka Blok E No 14 RT/RW : 03/09 Desa Cempaka,
Reno Indra Pramana
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Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45155
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dhelapan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lemon (sirup); Sirup; Sirup untuk minuman; orange squash (sirup); orgeat (sirup); sirup; sirup dan olahan tanpa-alkohol

lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman; sirup
untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa alkohol; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol;
sirup untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 01:38:22
540   EtiketDID2022063531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Desa, RT.05 RW 02 Desa Lurah Kec Plumbon kab cirebon, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat, 45155

LUFFI HANAFI, LUFFI HANAFI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEH PUKET INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, HIJAU , HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; minuman

berbahan dasar teh; minuman teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 09:23:21
540   EtiketDID2022063559

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln.Gn.Galunggung II no.142 Cirebon, Kota Cirebon, Jawa Barat, 45142
Syahrul Husny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: by aroel
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 : ===Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk

jagung; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; kerupuk; kerupuk cumi; kerupuk ikan; kerupuk stick tongkol;
kerupuk stik ikan; kerupuk udang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 09:34:35
540   EtiketDID2022063562

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.TELAGA INDAH IV RT.005/RW.001 NO.31 KEL.SUNTER JAYA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360

NURHARDA LUFTHANSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Dreamilk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Dream : impian
Milk : susu

591 Uraian Warna : Kuning Emas, Hitam, Putih, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===susu kurma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 09:42:28
540   EtiketDID2022063566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP BOJONG WARU RT/002 RW/003 DESA KOPO, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40911

NATASHA FITRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BONEHEAD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KERAS KEPALA
591 Uraian Warna : HITAM,KUNING,PUTIH,ABU-ABU, DAN MERAH
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; Jaket Jeans; Pakaian Pria Jeans; Pakaian
jeans untuk anak; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos
polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Rok Jeans; baju kaos (t-shirt); baju kaos bertopi; celana jeans untuk anak; jeans biru;
kaos; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; sandal pakai; sepatu hiking; sepatu mendaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 10:06:41
540   EtiketJID2022063577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT THE ROYALE SPRINGHILL TWR LOTUS UNIT 10 D RT.008/RW.011
KEL.PADEMANGAN TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14410

MARK CLEMENT CASIDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ituaja Koffie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Deragem, Krem, Putih, Merah, Merah Marun
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 10:09:22
540   EtiketJID2022063578
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Menara Astra Lt. 58-63 Jl. Jend. Sudirman Kav. 5-6, Karet Tengsin, Tanah
Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT ASTRA INTERNATIONAL Tbk

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 :

: ASTRANAUTS – INNOVATE THE FUTURE OF ASTRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Abu-abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mengatur penyelenggaraan upacara penghargaan; 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; bimbingan terhadap
para wirausaha di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan inovasi (pelatihan); jasa hiburan yaitu menyediakan digital
collectible yang tidak dapat diunduh online yaitu animasi dan video untuk digunakan dalam lingkungan digital untuk tujuan
hiburan; jasa penerbitan, yaitu jasa penerbitan video digital, audio, dan multimedia; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk
event-event (acara) hiburan dan pendidikan; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan,
promosi, pemasaran dan bisnis; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan, dan
penyelenggaraan konferensi; layanan pendidikan, yaitu, menyediakan program di bidang manajemen bisnis; layanan
pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; melakukan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur pameran untuk tujuan
pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis; pendidikan dan pelatihan di bidang
manajemen bisnis; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan permainan (games), kontes dan kompetisi; penyediaan
program pelatihan; program televisi, konten digital yang berkaitan dengan hiburan, program televisi dan radio, rekaman buku
audio, yang dapat diunduh atau tidak dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 10:14:55
540   EtiketDID2022063580

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Masjid RT.09 RW.03 Kel. Sugihwaras Kec. Candi , Kabupaten Sidoarjo, Jawa
Timur

Izzatul Fauziah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IPkoe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Kue-kue; donat; kue basah; kue gandum; kue kering; kue pai; kue pastry; kue, biskuit, kue kering;

roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 10:18:43
540   EtiketDID2022063583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Salakan, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55188
RIZKY SATRIA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RINNER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM dan EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===helm untuk pengendara sepeda motor===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 10:22:13
540   EtiketDID2022063585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 10 Collyer Quay #10-01 Ocean Financial Centre Singapore (049315)
NETEASE INTERACTIVE ENTERTAINMENT PTE. 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 :

: Dunk City Dynasty
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Dunk City Dynasty: Dinasti kota tombok
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; kartun

animasi; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan komputer;
perangkat lunak permainan virtual reality; permainan internet (dapat diunduh)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 12:46:56
540   EtiketDID2022063708

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gondolayu Lor JT. II/1057 RT 051 RW 010, Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, Kota
Yogyakarta, D.I Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Elinar Yogyandari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Budi Agus Riswandi S.H., M.hum.,
Jl. Lawu No.1 Gondokusuman Yogyakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jogjandari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hijau, kuning, orange, ungu, merah muda, hitam, abu-abu, biru, cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala

(Pakaian)); Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Hande-Hande (Ulos Bagian Atas
Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian;
Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian
Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments);
Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan
skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana
pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.;
Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan
panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan);
Pakaian dinas seragam; Pakaian ibu menyusui; Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian
luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian
tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif;
Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian
yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap
keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pelindung telinga [pakaian];
Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan
pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian);
Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos
(Pakaian Adat); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; baju rajut (pakaian); ban pinggang
(pakaian); band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bulu [pakaian];
bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian];
celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek
anak laki-laki [pakaian]; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); earbands [pakaian]; foulards [artikel
pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets
[bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets
untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking
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[bagian dari pakaian]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang uang
[pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dengan penutup
kepala [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kantong untuk pakaian; kaus [pakaian]; kemeja [pakaian bisnis];
kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi
[pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lapisan pakaian
jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian
renang]; masker wajah musim dingin [pakaian]; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs
[pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan;
pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi
[pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian
bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas;
pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam tenun; pakaian
dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian
jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian khusus untuk
olahraga; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar
tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian malam; pakaian mandi;
pakaian mewah; pakaian militer; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian
pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pribadi;
pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski
untuk kompetisi; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan angin; pakaian
tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur
untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan
tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif
atau neon; paramentos [pakaian]; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; rajutan [pakaian]; rok [pakaian
bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu
tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; selendang [pakaian]; setelan pakaian formal
wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sriwal (pakaian); tali bra
[bagian dari pakaian]; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas [pakaian];
topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 13:38:27
540   EtiketDID2022063738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 2-60, Mishima-Kamiya-cho,
Shikokuchuo-Shi Ehime-ken
799-0402 Japan

DAIO PAPER CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Karakter huruf Jepang Jyokindekiru Arukouru Taoru & Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter huruf Jepang dibaca Jyokindekiru Arukouru Taoru : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Biru, Magenta dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16, 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas higienis; Tisu kertas; handuk kertas; handuk kertas yang higienis; kertas tisu; tisu kertas untuk membersihkan; tisu

selulosa===
===Tisu pembersih pra-dibasahi; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya===
===tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 13:41:28
540   EtiketDID2022063739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Zhejiang Province, Wenling City Ziguo Town, Chafan Village F,69 CHINA
CHEN BIN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KCT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 27
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gribig; Karpet PVC (Polyvinyl chloride); Karpet untuk hewan ternak; Karpet-karpet; Keset; Matras dalam; Pelapis lantai

untuk Olahraga; Permadani; alas lantai dari tekstil untuk digunakan di rumah; bantalan lantai penyerap sekali pakai; dicetak
wallpaper dekoratif; dukungan karpet utama; gabus untuk digunakan sebagai penutup lantai atau dinding; goza [tikar jerami];
hana-mushiro [tikar jerami dengan pola bunga]; handuk yoga non-slip; hiasan dinding [non-tekstil]; hiasan dinding bergaya
permadani, bukan dari tekstil; hiasan dinding dekoratif, bukan dari tekstil; inlays karpet; karpet; karpet area; karpet bulu; karpet
bulu buatan; karpet kulit domba; karpet lantai; karpet oriental; karpet oriental non-anyaman; karpet runner; karpet untuk
kendaraan; karpet untuk mobil; karpet, permadani, tikar dan anyaman, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang
ada; keset kamar mandi; keset kamar mandi dari karet; keset kamar mandi dari kertas; keset kamar mandi dari plastik; keset
karpet; keset lantai anti selip untuk digunakan di bawah peralatan; lapisan bawah karpet; lapisan karpet; lembaran plastik
untuk menutupi dinding; linoleum untuk digunakan di lantai; linolium; matras; mosen [permadani oriental non-anyaman];
mushiro [tikar jerami]; pelapis dinding tekstil; penutup dinding; penutup dinding dari kain; penutup dinding dari kertas; penutup
dinding dari plastik; penutup dinding gabus; penutup dinding kain; penutup dinding vinil; penutup dinding, bukan dari tekstil;
penutup lantai; penutup lantai anti selip untuk digunakan pada tangga; penutup lantai gimnasium; penutup lantai karet;
penutup lantai pelindung; penutup lantai plastik; penutup lantai tahan slip dekoratif dalam bentuk lembaran; penutup lantai
tekstil; penutup lantai vinil; penutup permukaan keras tangguh untuk lantai, dinding dan permukaan lainnya; penutup
permukaan keras untuk lantai; perbatasan menjadi hiasan dinding dalam sifat penutup dinding; permadani di lantai dasar;
rumput buatan; rumput buatan untuk meletakkan di permukaan area rekreasi; sajadah; selimut yoga; selimut yoga non-slip; tali
untuk membawa tikar yoga; tas untuk tikar yoga; tikar; tikar anti selip; tikar anti-statis; tikar antistatik untuk penggunaan yang
tidak aman; tikar anyaman jerami; tikar bulu; tikar buluh; tikar busa untuk digunakan pada permukaan area bermain; tikar dan
bantalan kain untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; tikar dan bantalan pelatihan rumah yang dapat
digunakan kembali untuk hewan peliharaan; tikar dan tikar, linoleum dan bahan lainnya untuk menutupi lantai yang ada; tikar
duduk pribadi; tikar gimnasium; tikar gulat; tikar jerami; tikar karet; tikar kertas; tikar kursi [pelindung lantai bawah kursi]; tikar
lantai anti-kelelahan; tikar lantai dari gabus; tikar lantai dari vinyl; tikar lantai kios kuda; tikar lantai vinil untuk penggunaan
dalam ruangan; tikar lantai vinil untuk penggunaan di luar ruangan; tikar lantai, tahan api, untuk perapian dan barbecue; tikar
latihan; tikar latihan gimnasium; tikar latihan pribadi; tikar makan hewan peliharaan; tikar menjadi penutup lantai; tikar non-slip
untuk mandi; tikar pantai; tikar pintu; tikar pintu dari karet atau tekstil India; tikar pintu dari tekstil; tikar pintu karet India; tikar
pintu kayu; tikar plastik; tikar senam; tikar tali anyaman untuk lereng ski; tikar tanpa selip; tikar tatami; tikar tekstil; tikar untuk
aplikasi industri; tikar untuk kendaraan; tikar untuk mobil; tikar yoga; ubin karpet; ubin karpet untuk menutupi lantai; ubin karpet
yang terbuat dari tekstil; wallpaper; wallpaper bergaris tekstil; wallpaper dalam sifat penutup dinding perekat dekoratif ukuran
kamar; wallpaper dengan penutup tekstil; wallpaper mural; wallpaper tekstil; wallpaper vinil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 13:47:30
540   EtiketDID2022063742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kenilworth House, The Promenade, Port St. Mary, IM9 5DB, Isle of Man
Ferryl Sales Limited

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FERRYL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : FERRYL : BAGIAN DARI NAMA PERUSAHAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lak; Pelumas anti karat; Sediaan anti-karat untuk logam; minyak anti karat; pelapis [cat]; pengencer untuk cat; pengencer

untuk pernis; pernis; sediaan anti karat; sediaan anti-karat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 13:55:06
540   EtiketDID2022063745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lingkungan Wire RT.004/RW.007 Kel./Desa: Gedongombo, Kabupaten Tuban, Jawa
Timur, 62381

Ubed Miftakhul Khoir
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Z&G Jagung Mollor
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning cerah, kuning keemasan ,hijau, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===jagung manis, diolah; jagung rebus disiapkan dengan keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 14:01:49
540   EtiketDID2022063747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN SUNTER MAS TIMUR BLOK R/2 KEL. SUNTER JAYA KEC. TANJUNG PRIOK,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360

MYCHAEL SWANI TANZIL B

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 :

: NEOBELLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan

kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk
penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan
kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik);
Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain,
tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Krem Jerawat Non
Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim 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 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 semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab
Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari
susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum
kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; 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 membersihkan
payudara; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak
untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
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kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum
untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Susu untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik);
Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan
pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet
(toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk
keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens
yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan
kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); jel
dan krim untuk mandi shower; kosmetik; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu
krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit;
kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa
obat; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim
anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-
kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim
berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit;
krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari;
krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation;
krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa obat; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair
dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang
adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik;
krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pagi
untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-obat]; krim
pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; krim perawatan
rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat;
krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab
kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit;
losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari;
losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
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pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim;
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik;
masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim,
minyak, lotion dan preparat; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak
pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak 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; 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 untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim tubuh;
sabun kulit; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air;
sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun-sabun; salep kosmetik; salep
kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan 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 tujuan
pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan
kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari
sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan 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 diwajah; sediaan kosmetika
untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan
kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat,
yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-
sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan yang
tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat;
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan
rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun 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 keperluan kosmetik; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air berkarbonasi; Air botolan;

Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air litium; Air mineral; Air mineral alami, selain untuk
keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-
mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air minum terapi bio
energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale
beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir
(minuman tanpa alkohol); Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk
minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat
minuman beralkohol; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan bir; India
pale (bir) [IPAS]; Jahe ale; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus buah atau sayuran; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus cranberry; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Koktail tanpa-alkohol; Lager (tanpa alkohol); Limun; MINUMAN BERKARBONASI, NON-
ALKOHOL; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman air kelapa bukan
berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol dari
minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan
untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar bir (alkohol
atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan dasar kelapa
bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar nabati;
Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi
non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman
bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah atau
sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau
hijau; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi
cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie); Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan
dasar kacang; Minuman instan kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus buah; Minuman jus
buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman kacang hijau;
Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi
dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda,
minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman rasa
buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan yang
tidak mengandung alkohol; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas
dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran;
Minuman semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam pembuatan keju yang memiliki warna kuning
kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman serbat; Minuman soda; Minuman soda non-
alkohol berperasa teh; Minuman tanpa akohol; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis;
Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak
beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Porter (tanpa alkohol); Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan
tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk
membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman;
Sekoteng; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine
(minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan
minuman buah; air [minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam
kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air mineral; air mineral
[minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam
kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-
alkohol; air minum dengan vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air soda yang
diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang
diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin [minuman]; alcopop berbahan dasar bir; ale (sejenis minuman beralkohol); ale
jahe kering; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi
rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir "Pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma
kopi; bir berbahan dasar buah; bir dalam wadah hantaran; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir gandum; bir
hitam; bir hitam [bir malt panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih jahe; bir
quinoa; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bir tanpa-
alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock [bir]; bubuk anggur merah [sediaan untuk membuat minuman];
bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk minuman berbuih; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk
membuat minuman; campuran koktail non-alkohol; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir jagung];
cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol;
ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak
hop (tanaman) untuk membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; esensi untuk membuat minuman; hop
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(tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus apel; jus belimbing;
jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah
aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus buah segar; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk
nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus
lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus
tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian khusus dan
ragi bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat yang digunakan
dalam sediaan minuman olahraga; kvass [minuman tanpa-alkohol]; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock
(Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuman air perasan buah dan jus buah; minuman anggur, tanpa fermentasi; minuman
aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma;
minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman
berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman
berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku;
minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman
berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti
susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti
susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga;
minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol;
minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies];
minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman cincau; minuman cola; minuman
dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol
untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman
dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman
dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman
isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman energi bebas gula; minuman
energi beralkohol; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule; minuman es buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman guarana (sejenis maple);
minuman gurana; minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh
para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-
alkohol; minuman jus apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah
tanpa-alkohol dengan kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman
jus ginseng merah sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem;
minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu
putih; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung
ion dan minuman pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman non
alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian;
minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga;
minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman
penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk
digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi
tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh;
minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-
karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung
soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman
tanpa alkohol mengandung daging buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; minuman tanpa-
alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus
buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah;
minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman
tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-
alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar
kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman
yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang
terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan
minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus
buah); nektar buah, tanpa-alkohol; orange squash (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman berbuih; pembuat bir untuk
pembuatan bir; porter [bir]; ragi bir; ragi bir untuk pembuatan bir; ramune [Minuman bersoda Jepang]; rice beer (Bir hasil dari
fermentasi beras); root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita [minuman tanpa-
alkohol]; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari buah tanpa
alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan minuman tanpa alkohol berbahan dasar serangga; sediaan untuk
membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk membuat bir; sediaan untuk membuat minuman
tanpa-alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan
dalam sediaan minuman olahraga; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; shandy (sejenis bir dengan
kandungan jeruk lemon); sikhye [minuman khas korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup red tea; sirup
rempah; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung
larva serangga; smoothie yang mengandung serangga; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies
[minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies [serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa
karbonasi); stout (sejenis bir); sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat)
efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 14:11:06
540   EtiketDID2022063757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: blok kebon bakung, gg. makmur, rt/rw. 01/01 desa jatimerta kecamatan gunung jati,
kabupaten Cirebon , Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45151

Eni  Juhaeni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HTASEN
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 : ===Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker

ayam; Keripik gadung; Keripik kelapa; Keripik kentang; Keripik kulit ikan; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; keripik; keripik
bayam; keripik buah; keripik daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur; keripik kentang; keripik kentang terbuat dari ubi jalar;
keripik kepiting; keripik kumara (kentang manis); keripik pisang; keripik sayuran; keripik sukun; keripik talas; keripik ubi; keripik
udang; keripik usus; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar
sayuran; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian,
sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing,
makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 14:12:43
540   EtiketDID2022063758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. MT Haryono No. 10, RT009/RW005, Kelurahan Sukasari - Kecamatan Tangerang,
Kota Tangerang, Banten, 15118

SUGIHARTO RATANA

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 :

: SEUNGGI CHICKEN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Ayam Karage===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 14:21:01
540   EtiketDID2022063763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Grisenda Blok H-1 No. 30, Rt. 008, Rw. 010, Kel. Kapuk Muara, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Alvet Salim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRIXX + LOGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air kelapa dalam kemasan; Air mineral; Air minum kesehatan berakali; Ale dingseng dari minuman jus gingseng merah;

Jus sari buah-buahan; Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman sari
buah; Minuman yang tidak mengandung alkohol; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sirup konsentrat atau serbuk
yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sorbet [minuman]; air berperasa yang dibotolkan; air minum dalam kemasan;
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bubuk untuk membuat minuman; ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk
membuat minuman; jus buah campuran; jus kurma madu; konsentrat jus buah; minuman asam laktat (produk buah, non-susu);
minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman
berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman buah; minuman buah dan jus buah;
minuman sirup buah dengan air; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman yang diperkaya nutrisi;
minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; nektar buah, tanpa-alkohol; punch buah, tanpa-alkohol; sari buah
apel, tanpa-alkohol; serbuk digunakan dalam persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

24/08/2022 14:25:29
540   EtiketDID2022063764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sunan Kalijogo Gang Pesarean 40 , RT.003/RW.006 , Latsari, Kabupaten
Tuban, Jawa Timur, 62314

Dewi Indrati Setyowuri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAWAN ngeTeh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, coklat kemerahan, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman

berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar yogurt; minuman susu dengan rasa teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 08:40:57
540   EtiketDID2022064004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Tanggulrejo,Dagang RT 12 12 RW 03 Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
61151

Vitahur Rohman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHAMOYE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 08:51:51
540   EtiketD222022064012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PATUKAN RT 01 RW 20 AMBARKETWANG GAMPING SLEMAN, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

AGUNG ARYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SELAYUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pempek; pempek adaan; pempek ikan; pempek model===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 08:52:08
540   EtiketDID2022064013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN BALONGGEMEK, RT 002 / RW 001, KEL. BALONGGEMEK, KEC.
MEGALUH, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

BADRUL KAMAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUJO BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas (Gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bibit parfum; Busa rambut; Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Hyaluronic serum;

Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk spa; Krim flek (kosmetik); Krim mata; Krim pelembab; Krim rambut; Krim wajah; Krim
wajah (kosmetik); Lak rambut; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti-penuaan; Losion dan serum; Losion dan spray
untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV;
Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Masker (kosmetik); Masker
Wajah; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Parfum laundry;
Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab dari susu;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Produk kosmetik; Sabun; Sabun Batang; Sabun Mandi; Sabun cream; Sabun kosmetik; Sabun mandi,
deodoran; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Serum Mata (kosmetik); Serum
Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp;
Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan
kosmetik; Sipat (Kosmetik); Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu deodoran; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; air parfum; amber [parfum]; ambergris [parfum]; bahan
parfum dan perasa/aroma; balsam rambut; bedak; bedak bayi; bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak
talek; bedak tubuh; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk bedak wangi;
bubuk masker tubuh; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cairan penghapus kutek; cat kuku (kosmetik); celak mata;
colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk
kulit; dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran
tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan
peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran untuk
penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; eau de parfum;
ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel rambut; gel wajah [kosmetik]; kit
kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan
spons]; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa
obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; krim; krim boot; krim cukur; krim
dasar bedak; krim dingin; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim
mata; krim pelembab; krim pemoles; krim rambut; krim sepatu; krim siang; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tubuh; krim
tubuh kosmetik; krim wajah; krim wangi; kutek kuku; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion kosmetik; losion
pemutih kulit wajah; losion rambut; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion wajah; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; masker kecantikan; masker kecantikan
wajah; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker mata gel;
masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan rambut;
masker rambut; masker tubuh; masker wajah; masker wajah kosmetik; masker wajah smoothing; minyak esensial sebagai
pewangi untuk keperluan binatu; minyak kosmetik; minyak parfum; minyak rambut; minyak untuk parfum dan aroma; mousses
[kosmetik]; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam
bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih karpet
dengan pewangi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pengharum ruangan; pensil alis; pensil
kosmetik; pensil mata kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang
terbuat dari ekstrak kayu birch; pewangi rambut; pewarna kosmetik; pomade rambut; primer kuku [kosmetik]; produk sabun;
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; rambut rontok; sabun almond; sabun batang; sabun cair; sabun cuci; sabun
cukur; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun kulit; sabun loofah; sabun mandi; sabun mandi*; sabun pasir;
sabun pelana; sabun toilet; sabun tubuh; sabun wajah; sabun wangi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sediaan
fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan pewangi udara
untuk ruangan; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan deodoran feminin; semprotan
deodoran kaki; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;
serum rambut; serum wajah; shampo rambut; tempat lipstik; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner
wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna rambut; wax rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 08:53:02
540   EtiketDID2022064014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH Abdul Fatah RT. 001 RW. 009, Desa Batangsaren, Kec. Kauman, Kab.
Tulungagung, Jawa Timur 66261, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66261

ERICK TJAHYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARBAR MUBARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUNING, KUNING KEEMASAN, ABU-ABU, ORANYE
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran mulsa plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran plastik untuk

keperluan pertanian; film plastik biodegradable untuk keperluan pertanian; lembaran plastik; lembaran plastik untuk digunakan
sebagai membran untuk keperluan kedap air; selang irigasi; selang plastik untuk penggunaan pipa; selang terbuat dari plastik;
terpal plastik untuk keperluan pertanian; terpal plastik untuk mencegah pertumbuhan gulma; tikar mulsa terbuat dari bahan
lembaran plastik untuk digunakan dalam menekan gulma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 08:53:49
540   EtiketJ222022064015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ledok Bener RT 010/RW 003 Bener Tegalrejo Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI
Yogyakarta

Sugeng Miskini Iskiyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SG SINAR GORDYN INTERIOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, ORANYE, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet

atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun,
pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu
sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan
malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan,
ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Toko yang menjual wallpaper,
gorden, blinds, vinyl floor, lantai kayu, sticker, kaca filem; 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; toko; toko mebel, furniture, perabot rumah, perabot kantor, barang pecah belah, teko gelas, piring, mangkok, kursi,
karya seni dari kayu, lilin, plastik, tirai manik-manik untuk hiasan, tempat tidur, perlengkapan tempat tidur bukan dari logam,
bangku, kursi-kursi, papan peragaan, bantal, lemari-lemari, kotak-kotak dari kayu atau plastik, lemari berlaci, gantungan jas,
bantal-bantal, meja tulis, meja makan, pintu-pintu, meja gambar, meja rias, kursi malas, perlengkapan perabotan bukan dari
logam, kotak perhiasaan, kotak surat, rak-rak, rak tempat majalah, rak buku, kasur-kasur, cermin, meja, tempat payung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 08:55:06
540   EtiketD222022064016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Jl. Kaliurang Km 5 Blok H10B RT 05 RW 02 Karangwuni Caturtunggal Depok
Sleman, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Zaenal Arifin
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SRIKALOKA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===GETUK; Singkong goreng; getuk pisang; getuk ubi; kentang goreng singkong; keripik singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 08:55:13
540   EtiketDID2022064017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT PUTRA KENCANA NO. 30, KEL. PLUIT, KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

ALEXANDER WONG

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 :

: ZEGOLINEBOSS
Merek Kata

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

Bawahan [pakaian]; Pakaian Pesta; Pakaian muslim; Sarung batik; Sol sepatu; Sweater; TADAH LIUR BUKAN DARI
KERTAS; alas kaki; atasan [pakaian]; bando [pakaian]; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan
balita; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; bulu tiruan [pakaian]; celana; celana leging; celemek [pakaian]; dasi;
gaun [pakaian bisnis]; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jumpsuits [pakaian]; kaos; kaus kaki;
kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; manset; mantel;
muffs [pakaian]; pakaian [pakaian]; pakaian dalam; pakaian dari kulit; pakaian denim; pakaian jadi; pakaian kerja; pakaian
olahraga; pakaian renang; pakaian tahan air; pakaian tidur; pakaian untuk bayi; rajutan [pakaian]; rok; rok celana; sabuk untuk
pakaian; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu;
sepatu bot *; sepatu sandal; stoking; syal dan jilbab; syal leher; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 08:57:12
540   EtiketD222022064018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  KALIWILUT RT 019 RW 10, KALIAGUNG, SENTOLO, KULON PROGO, D.I.
YOGYAKARTA, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta

SRI PURWANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SRiLLa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANYE DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 08:59:12
540   EtiketD222022064019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bokoharjo, Banjeng, RT 005/ RW 036, Maguwoharjo, Depok, Sleman, Kabupaten
Sleman, DI Yogyakarta

SUNARTI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Suko Menik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, hitam, cokelat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kacang Telur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:01:10
540   EtiketD222022064021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  PAYAK TENGAH RT 001, SRIMULYO, PIYUNGAN, BANTUL, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

MUJIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAYTAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek; bakso yang terbuat dari kanji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:03:17
540   EtiketDID2022064022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Eka Jiwa Ruko No. 3, Jl. Mangga Dua Raya Blok N Jakarta Pusat , Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT PUTRABALI ADYAMULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Igor Renjana Purwadi S.H.
Jalan BHP Raya Perum Taman Permata Kav. 29B Ciracas, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. PUTRABALI ADYAMULIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : cokelat tua, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===amplop kertas untuk kemasan; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong

belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan;
kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kertas-kertas kemasan; kotak kemasan kertas; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah kemasan industri dari kertas dan karton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:03:45
540   EtiketD222022064023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JALAN BINTARAN TENGAH NO 04 RT/RW 003/001 WIROGUNAN
MERGANGSAN YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

MAHENDRA NUALIT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRIKOMSA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan

Halaman 94 dari 1012



591 Uraian Warna : Putih, hitam, merah, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemadam api ringan (APAR); Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; alat pemadam

api; alat pemadam api untuk mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:05:17
540   EtiketD222022064024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  Suryatmajan DN 1/28 RT 029 RW 010 Suryatmajan Danurejan Yogyakarta, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta

Hening Kinasih Wahani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Kuning , Hijau, Hitam, Oranye, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===nasi tumpeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:06:53
540   EtiketD222022064025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jodipati No 88 Perum TKS DERO RT/RW 018/016 CONDONG CATUR DEPOK
SLEMAN Yogyakarta, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

Michael Wibisono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TUKEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, Hitam, kuning , orange, merah bata, maroon, pink
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala;

sepatu; topi; 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; Ikat kaos kaki elastis; Kaos Promosi; Kaos anak-
anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek),
kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; 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, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian
tumit kaos kaki; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; celana berupa kaos kaki (stoking); kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola;
kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos,
kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur;
pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek,
pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; replika kaos sepak bola Amerika; setelan kaos bertudung (hoodies)

Halaman 95 dari 1012



===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:08:00
540   EtiketJ222022064027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BALIREJO UH 2 NO 430 RT 018 RW 002 MUJA MUJU UMBULHARJO KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Andrianto Gremiko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AR-RAZZAQ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HIJAU, ORANYE, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan katering; jasa katering; katering makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:08:39
540   EtiketD222022064028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

:  JL. SURYONEGARAN 4 RT 033 RW 008 BUMIJO JETIS KOTA YOGYAKARTA,
Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

DEWI INDRIYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VESTE KLAMBI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, 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; Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; 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, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu,
stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian
dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun
dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini,
celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); blus; gaun;
gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun
kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat;
gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan;
gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; jaket; jaket, gaun tanpa lengan dengan
blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; kemeja;
kerah untuk gaun; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok
rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey,
legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian
ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat
(sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus
oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:09:42
540   EtiketD222022064029
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KALIURANG KM 5,6 GG. PANDEGA DUTA III/10 RT 013 RW 005
CATURTUNGGAL DEPOK SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

UTAMI ANINDAROSNI, S.FARM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANBINBOON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es Konsumsi; Es kristal; Kue; es krim; kembang gula; madu; roti*; sirup (sirup kental)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:10:23
540   EtiketD222022064030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Guyangan, RT 8, RW 3, Nogotirto, Gamping SLEMAN, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta

Ketut Murti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YASODANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik talas; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang,

biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik
garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis
kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:17:06
540   EtiketD222022064033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Watu AM VII RT 10 Argomulyo, Sedayu, Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta
Sumartini

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BU TINI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu dalam bentuk cair===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:18:40
540   EtiketJ222022064035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BATURAN RT 002 RW 019 TRIHANGGO GAMPING SLEMAN, Kabupaten Sleman,
DI Yogyakarta

SITI ROHMANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : BUWANI
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan katering; jasa katering; jasa restoran dan katering; katering makanan dan minuman; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:28:35
540   EtiketD222022064036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PATEN RT. 005 SRIHARDONO PUNDONG BANTUL, Kabupaten Bantul, DI
Yogyakarta

JUIS WARJINEM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cari Cuan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:36:28
540   EtiketD222022064040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Janti Kidul RT 69 RW24 Jatisarono, Nanggulan, Kulon Progo, Kabupaten Kulon
Progo, DI Yogyakarta

Maria Kris Yuliana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cicippo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT, MERAH MUDA, PUTIH, ABU-ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue-kue; kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:36:58
540   EtiketJID2022064041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sadang No. 68 RT 002 RW 004 Margahayu Tengah, Margahayu, Kota Bandung,
Jawa Barat

PT. DIGITAL PRINTEX INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rully Purwanto, S.H., S.Mn.
Jalan Soekarno Hatta No. 590, Komplek Metro Trade Center Blok B-36, Lt. 2,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LA'REINE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PUTIH, COKLAT MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran dan grosir yang

diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa pengadaan
kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,
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produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa toko on-line dan gerai
yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan,
tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Jasa
toko ritel online yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga;
Layanan agen ekspor-impor pakaian; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan
toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan
pakaian dan aksesori terkait; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Organisasi peragaan busana
untuk keperluan promosi dan periklanan; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penjualan pakaian,;
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan informasi
terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan layanan pemesanan yang
berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan
sarana elektronik lainnya; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; analisis kecenderungan
busana dan pasar untuk memberikan saran dan konsultasi kepada pemilik merek ritel; jasa distributor grosir untuk pakaian;
jasa grosir untuk pakaian; 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 seragam, kerudung, rompi, rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; jasa ritel berkenaan
dengan kelebihan stok dari koleksi musim sebelumnya untuk pria, wanita dan anak-anak sehubungan dengan pakaian
olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesoris busana, perabotan, penerangan, penutup lantai, peralatan dapur dan
peralatan masak, pakaian dalam, perhiasan; jasa-jasa grosir terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi
kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-
barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan
untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel
dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik,
sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas
bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil,
pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut,
permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa toko ritel terkait
kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan
imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur,
barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai,
hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga;
layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan dan manajemen untuk
penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah
dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan,
pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga,
dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi,
jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement
store; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian;
layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian dan aksesori pakaian; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan
dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja
lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung,
topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game,
mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter,
boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan
oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian;
layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang menampilkan
pakaian, alas kaki; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan
toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk
merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka,
lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan pakaian;
layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan
kecantikan, pakaian dan aksesoris; organisasi peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk
tujuan promosi; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi;
penjualan busana muslim melalui internet / online; penjualan hijab melalui internet / online; penyatuan pada satu tempat untuk
pakaian, pakaian olahraga, sepatu, koper dan tas bepergian, aksesori busana, perabotan, penerangan, penutup lantai,
peralatan dapur dan peralatan masak, pakaian dalam dan perhiasan, sehingga memungkinkan pelanggan untuk dengan
mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; penyediaan jasa ritel melalui pemesanan dengan katalog melalui pos
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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; penyelenggaraan peragaan busana virtual online untuk tujuan
komersial; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; toko busana muslim; toko hijab; toko ritel online
dalam bidang pakaian; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:38:29
540   EtiketD222022064042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bungas RT 06 Sumberagung Jetis Bantul, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55781
Yohana Maria Rukmaningrum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cotton Kingdom
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian bayi; pakaian wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:38:51
540   EtiketD012022064043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Pramuka Gg. Pribadi No. 65 Desa Hagu Teungoh Kecamatan Banda Sakti Kota
Lhokseumawe, Kota Lhokseumawe, Aceh, 24351

TEUKU MUHAMMAD FURQAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZDRA GALVALUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===besi dan baja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:39:27
540   EtiketD222022064044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sanggrahan Pathuk NG I/533 Rt/Rw : 027/005  Ngampilan, Yogyakarta, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta

Asteria Mujiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEORA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia===

Halaman 100 dari 1012



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:40:20
540   EtiketDID2022064045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Intan 1 No 4 PPS Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61151
Rusdian Nur

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BesteQu + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, hijau, hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===es teh; minuman es berbahan dasar teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:43:41
540   EtiketDID2022064047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: blok desa RT 03 RW 02 Desa wanayasa kecamatan beber kabupaten cirebon,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45172

Jaminasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMIMAHENDRA
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 : ===Jus jahe [minuman]; Kencur bubuk; Kopi jahe; Kue Bolu Kukus; Kue Nastar Keju; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-

kue; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Kunyit*; 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.; Minuman jahe (teh jahe); Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa
jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Nasi Ayam Kecap; Nasi dalam kemasan; Permen Jahe;
Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar kunyit asam; Sereh kering (Bumbu); Teh
herbal dan seduhan herbal; acar jahe [bumbu]; bir pletok (minuman rempah-rempah); bubuk cengkeh [rempah-rempah];
cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang
diawetkan [bumbu]; kapsul berisi seduhan herbal; kue basah; kue kastangel; kue kering; kue nastar; kue pai; kue putri salju;
kue, biskuit, kue kering; kunyit untuk makanan; makaroni [kue kering]; minuman jus jahe menjadi teh jahe; nasi bakar;
seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan herbal; seduhan herbal  dari
dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang;
seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah;
seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan
herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal wedang jahe; teh jahe; teh kunyit; tempel jahe untuk
digunakan sebagai bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 09:44:53
540   EtiketJ222022064048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRASAK GK 2/9 YK RT 017 RW 004 KOTABARU GONDOKUSUMAN KOTA
YOGYAKARTA, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

IGA NAVY PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DepressoMocha
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===desain grafis; jasa desain grafis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 12:06:31
540   EtiketDID2022064165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ahmad Yani No. 232, Kacapiring, Batununggal, Kota Bandung, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40114

PT. INDO LED MARKET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKYLED TECHNOLOGY
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Videotron; papan tulis interaktif elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 13:54:35
540   EtiketJ072022064226

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Bea Cukai Jl. Tarumanegara Blok L.5/16 RT003 RW007, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140

Melia Victorine

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PASTAMATA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:01:42
540   EtiketDID2022064232

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Pedawang RT 005 RW 002 Kecamatan Bae Kabupaten Kudus, Kabupaten
Kudus, Jawa Tengah, 59324

Akhmad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ben Cling Muria Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Cling merupakan melekat. Care merupakan peduli.
591 Uraian Warna : Warna biru merupakan kejujuran dan kepercayaan. Warna hijau berarti ketenangan, kesejukan, dan kesehatan. Kuning berarti

kebahagiaan, keceriaan, optimisme, dan harapan. Putih berarti kemurnian dan kebersihan. Hitam berarti landasan dan
keseriusan.

511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun untuk keperluan binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cuci; sabun cuci tangan;

sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun mandi; sabun untuk penggunaan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:10:18
540   EtiketD072022064239

730 Nama Pemohon : Martha Erni Martiana
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Alamat Pemohon : Jl. Sawo No.2 RT.008 RW.005 Cipete Utara, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12150

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PINGJO INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam, dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping Bengkulu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:26:33
540   EtiketDID2022064247

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun krajan RT.05 RW.03 Desa Pajarakan kulon - Kec. Pajarakan
, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67281

Ariani Armeida Ambyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUMEI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik pisang; keripik sukun; keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:31:17
540   EtiketJ072022064253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Sawah VII No.6 RT.006 RW.007, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10440

Aytudha Anarghya Nirmala Pratiwi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Poncer.Network
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:31:20
540   EtiketDID2022064254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun sumber suci RT 02 RW 05 Desa Pangkah Wetan Kec Ujung Pangkah
, Kabupaten Gresik, Jawa Timur

Sholikhatun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALDES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Putih, Biru, Orange, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Stik Keju; kue stik bawang; sistik ubi ungu; stik balado; stik dari tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:43:54
540   EtiketDID2022064258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bumipratama VIII Blok N No.1 RT 005 RW 006 Kel. Dukuh Kec. Kramat Jati,
Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13550

Wanny Berbudi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pep.tive = merupakan sebuah nama
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah muda, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar jus buah; Jus bayam [Minuman]; Jus buah atau sayuran; Jus buah dan minuman buah; Jus buah-buahan

bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus lemon [minuman]; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk
keperluan medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Jus seledri [minuman]; Koktail tanpa-alkohol; Minuman buah atau sayuran;
Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman dan jus buah;
Minuman jus buah; Minuman jus buah tanpa alkohol; Minuman jus buah, tanpa alkohol; Minuman jus sayuran, tanpa alkohol;
Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari
sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Sari buah; Sari sayur (minuman);
Sari sayuran; jus; jus apel; jus belimbing; jus bit; jus buah; jus buah campuran; jus buah markisa; jus buah segar; jus delima;
jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk
digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus pepaya; jus sayuran [minuman];
jus semangka; jus tomat [minuman]; jus wortel; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; minuman berbahan buah
atau sayuran; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar sayuran; minuman buah; minuman buah beku;
minuman buah dan jus buah; minuman jus apel; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan
kandungan susu; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus sayuran tanpa-alkohol; minuman lidah buaya,
tanpa-alkohol; minuman nabati; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman tanpa-alkohol beraroma teh;
minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; sari buah apel, tanpa-
alkohol; sari buah tanpa alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:46:36
540   EtiketDID2022064259

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko no 2 alun-alun RT 01 RW 09 Pangkah Wetan, Kabupaten Gresik, Jawa Timur,
61154

Izzatun Nisa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tokam + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, orange, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Risoles; risol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:48:34
540   EtiketDID2022064261

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.tlogosari tengah, rt 07 rw 02, kecamatan sumbermalang, kabupaten situbondo
, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 68355

Sutima
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DINDA SUTIMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; keripik singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:48:50
540   EtiketDID2022064262

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Karanglo RT 043/ RW 019, Bringin, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah,
56483

Joko Dwi Laksono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aneka Tani
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 30, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan===

===Beras===
===produk pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:49:52
540   EtiketDID2022064264

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun melati RT 15 RW 02 Desa Pesisir Kec Sumberasih kab Probolinggo
, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67251

Masrur ghazali

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Harokah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek; kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:50:43
540   EtiketDID2022064265

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Krajan 01 RT 02 RW 03 Desa Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah ,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61154

Siti Aisah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mbekuto + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 14:58:56
540   EtiketDID2022064268

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Krajan 1 RT/RW:001/001 Desa: Besuk Kidul Kecamatan Besuk
, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67283

Nur Laila

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOSSIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik Bawang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 15:05:03
540   EtiketDID2022064271

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Ngebret RT. 01 RW. 02 Ds. Morowudi Kec. Cerme Kab. Gresik, Kabupaten
Gresik, Jawa Timur, 61171

Fitri Anggraeni

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NJM
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 : ===Kripik ikan; Makanan ringan ayam goreng; Sediaan kacang kedelai; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-

buahan olahan, kacang olahan atau kismis; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang kedelai, diawetkan, untuk
dimakan; kacang mede asin; kacang panggang; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang, diolah; kacang, kalengan;
makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kedelai; makanan ringan siap saji yang terutama
terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik
kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan
daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 15:05:35
540   EtiketDID2022064272

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Olean Krajan Rt 4 Rw 4, Desa/Kelurahan Olean, Kec. Situbondo, Kab.Situbondo,
Provinsi Jawa Timur
, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, 68316

Nurul Idzi Lutvi Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CEKKA STUDIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rak-rak untuk perabot; furnitur kaca; kabinet; keranjang besar [keranjang]; laci; lemari; mebel; meja; meja kantor;
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perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

25/08/2022 15:12:52
540   EtiketD072022064275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Toram Raya No.1 RT.009 RW.010 Tegal Alur, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11820

Okky Octaviani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: saung Qubil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning Emas (Gold), Hijau, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bakar; Ayam goreng Bumbu Lengkuas; Minuman berbahan dasar susu; Sayur asem; Terong balado; ikan goreng;

minuman berbahan dasar santan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 05:18:30
540   EtiketDID2022064461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PT. PHALOSARI UNGGUL JAYA, Jl. Sumojoyo Prawiro RT.002 RW.002,
Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang Prov. Jawa Timur, Kabupaten
Jombang, Jawa Timur

YULIATI NUGRAHANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: M. Djarot Rudi Rahardjo S.H.
Komplek Pasadena, Jalan Rofina D3-14, Rt. 004 Rw. 011 Kelurahan Margahayu
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIVA SEHAT DAN HIGIENIS + LOGO PUJ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu muda dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Rica Rica; Ayam ungkep; Bebek Betutu; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan;

Sate Sosis Sapi; Sosis ayam; Usus ayam; ayam giling; bakso ayam; bakso sapi; bakso sosis sapi; daging ayam; fillet dada
ayam; kornet ayam; kornet sapi; nugget ayam; nugget sapi; sayap ayam; sosis sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:06:35
540   EtiketD102022064478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAKIS GUNUNG I/66 RT/RW 010/004 KEL. PAKIS, SURABAYA, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60256

ZUMROTUS SHOLIHAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INAYAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem, Coklat, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; alas kaki; dasi; pakaian; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:11:31
540   EtiketDID2022064479

730 Nama Pemohon : RULYTA WIJAYA
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Alamat Pemohon : JL. PADMA NIRWANA 4 NO. 12 BNR, KEL. MULYAHARJA KEC. BOGOR
SELATAN, Kota Bogor, Jawa Barat

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 :

: LA CLAIRE FONTAINE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Koper untuk membawa jas; Tas Kulit; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; dompet genggam kecil

[tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci dari kulit imitasi; koper; koper [bagasi]; koper
berpergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan roda; koper dokumen; koper kecil; koper kulit; tali
untuk dompet [tas]; tas; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda
terpasang; tas belanja pakai ulang; tas bepergian; tas beroda; tas berpergian; tas buku sekolah; tas hiking; tas kecil untuk pria;
tas kerja; tas kunci; tas make-up; tas olahraga; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas pinggang; tas
pundak; tas rajutan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan; tas
wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:13:57
540   EtiketD102022064480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PAKIS GUNUNG I/66 RT/RW 010/004 KEL. PAKIS, SURABAYA, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60256

ZUMROTUS SHOLIHAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INAYAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ikat pinggang; alas kaki; dasi; pakaian; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:14:46
540   EtiketJID2022064481

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sumber Suci RT 3 RW 15 Desa Pangkah wetan Kecamatan Ujung Pangkah,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61154

Fitriyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: thofiez + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:16:55
540   EtiketJID2022064482

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golden Madrid I B16, RT. 000 RW. 000, Kel. Rawa Mekar Jaya, Kec. Serpong,
Kota Tangerang Selatan, Banten, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT. LASA MAJU MANDIRI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lasalapal + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau tua, abu-abu, kuning, coklat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa hotel dan resor; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin

dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafetaria; Kantin; Katering makanan dan minuman; Kedai kopi; Restoran; Tempat
makan yang menghidangkan kudapan; Warung makan; jasa restoran; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai roti
dan kue (bakeries); layanan kafe, bistro, dan restoran; pub; pusat makanan/jajan; restoran swalayan; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:17:15
540   EtiketDID2022064483

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pluit Timur Raya No.10 Rt.006 Rw.005, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Jakarta
Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KENT WILLIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HJ CHEMICALS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===cairan silikon; emulsi silikon; normal paraffin; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:18:24
540   EtiketJID2022064484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Palma Grandia K1 no 2 Kel. Sememi Kec. Benowo Surabaya, Kota Surabaya, Jawa
Timur, 60198

PT HADID PARAMA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bosCOD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Abu-abu (grey Blue) dan Oranye (Orange)
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Ekspedisi barang / kurir; Jasa kurir; Jasa transportasi dan pergudangan, termasuk jasa mobil lapis baja untuk

pengangkutan mata uang, berlian dan perhiasan, logam mulia serta sekuritas dan barang berharga lainnya, menyediakan
berbagai jasa ruangan brangkas (ruangan besi), menyediakan jasa pengiriman barang internasional untuk barang berharga
(termasuk bea cukai), menyediakan dukungan darat untuk jasa kurir udara, barang ekspor dan impor serta perangkat yang
terkait dengan penjagaan dan keamanan pelabuhan dan bandara udara, pergudangan dan penyimpanan barang berharga,
penyimpanan kendaraan (garaging), pengemasan barang, jasa kurir udara, jasa transportasi laut, transportasi barang melalui
udara atau darat; Layanan kurir; jasa kurir [pesan atau barang dagangan]; jasa kurir dan pengangkutan cepat untuk pesan dan
barang / korespondensi / paket / parsel / dokumen / surat / barang dan materi cetakan serta kargo dan barang berharga; jasa
kurir pesan atau barang dagangan; layanan pos, pengiriman dan kurir; panduan perjalanan, layanan pendamping dan kurir;
pengiriman barang melalui kurir; pengiriman bingkisan oleh kurir; pengiriman korespondensi melalui pos atau kurir; pengiriman
paket melalui kurir; pengiriman pesan melalui kurir; pengiriman surat melalui kurir; pengumpulan, penyimpanan, distribusi, dan
pengiriman surat, korespondensi, majalah, paket, paket, surat kabar, pengiriman dan barang, semuanya melalui kurir, jalan,
rel, udara atau air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:18:48
540   EtiketDID2022064485
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN GRIYA TUMAPEL KAV 10 SINGOSARI RT 003 RW 007 PAGENTAN
SINGOSARI KABUPATEN MALANG, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153

NININ RAKHMAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PAPIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau,Putih, Coklat dan HItam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolen Pisang; Dodol buah; Kue kering (pastri); Permen susu; Roti manis; Roti manis isi; pai buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:20:43
540   EtiketDID2022064486

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TCI Blok J1 No. 05, Kota Cilegon, Banten, 42416
Maruli Girsang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETROINDO HSD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Latar belakang Kuning dan hitam pada penulisan kata
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===bahan bakar solar; minyak diesel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:22:54
540   EtiketDID2022064487

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Pabengkon RT002 RW005 Ds. Konang, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur
SAFIAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETIS UTAMA MADURA HSH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru, hijau, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Sayur Asin Petis; petis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:25:24
540   EtiketDID2022064488

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN KOPO INDAH BLOK B-64
KABUPATEN BANDUNG
, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

CV GIRI PUTRA PRATAMA

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 :

: PALMER
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Merah dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kapas kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:30:22
540   EtiketDID2022064489

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SESA EXPERIENCE Komp. Kostrad, Jl. Darma Putra Raya No.7, RT.2/RW.7, Kby.
Lama Sel., Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT ORGANIK SEHAT ALAMI (OSA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: brandfree
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : brandfree merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Semprot Elektrik; Alat pelicin pakaian; Alat pelicin pakaian (mangle); Alat penghancur untuk penggunaan rumah

tangga, listrik; Alat penghisap debu secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dan
perlengkapan tidur; Alat untuk bongkar pasang ban mobil dan motor; 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; Juicer, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; Mesin pengatur pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Peralatan elektrik pengatur
pakaian yang digunakan untuk keperluan rumah tangga; Robot pengiriman logistik dengan kecerdasan buatan untuk
penggunaan rumah tangga; Robot-robot untuk membantu keperluan rumah tangga sehari – hari; alat cuci; alat pel uap,
dengan tenaga listrik (elektrik); alat pembersih asetilena; alat pembersih, listrik, untuk keperluan rumah tangga; alat penghisap
debu tanpa kabel; alat penghisap debu, yang dapat digenggam; alat pengolah limbah makanan; alat penyedot debu listrik
untuk kasur tipis ala Jepang (futon) untuk keperluan rumah tangga; alat skimmer untuk aparatus mengekstrasi cairan dan
aparatus mengeringkan (mesin); alat untuk menyapu dengan baterai yang dapat diisi ulang; alat untuk menyapu tanpa kabel,
dengan tenaga listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan dijual di pra-diisi tas perkakas; blender makanan, listrik; blender
makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mata pisau; mesin cuci
laundry untuk keperluan rumah tangga; mesin cuci listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin dan alat untuk membersihkan,
listrik; mesin dan alat untuk mencuci karpet, listrik; mesin dan peralatan mesin; mesin dapur, * listrik; mesin dapur, listrik, krim
untuk membuat whipped; mesin jahit untuk keperluan rumah tangga; mesin pemoles lilin, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; mesin pemotong daging untuk keperluan rumah tangga; mesin pemotong daging, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; mesin penjual makanan ringan; mesin untuk mencuci peralatan
dapur; mesin untuk mengemas makanan; mixer dapur, listrik; mixer genggam listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer
listrik untuk keperluan rumah tangga; mixer makanan, listrik; mixer makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mixer,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; pabrik untuk keperluan rumah tangga, selain tangan dioperasikan; pasta pembuat,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; pel uap, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pembersih uap untuk keperluan rumah
tangga; pembersih vakum listrik untuk keperluan rumah tangga; pemeras buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga;
pemotong [mesin] untuk keperluan rumah tangga; pemotong daging listrik untuk keperluan rumah tangga; pemotong daging,
listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengepres buah, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling daging, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; penggiling dapur, listrik; penggiling, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penghancur dari listrik
untuk keperluan rumah tangga; penghancur, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengolah makanan listrik (selain untuk
keperluan rumah tangga); pengolah makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; penyedot debu untuk keperluan rumah
tangga; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris dan memotong makanan; peralatan mesin; peralatan
mesin jahit; peralatan pembersih menggunakan uap; perkakas bor listrik untuk rumah tangga; pisau [bagian mesin]; pisau,
listrik; robot pembersih rumah tangga dan binatu dengan kecerdasan buatan; robot untuk melakukan pekerjaan rumah (untuk
keperluan rumah tangga); whisks, listrik, untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:36:23
540   EtiketDID2022064491

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Swadaya pos, 008/004, Pulo Gebang, Cakung, Jakarta Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13950

Maulana Ibnu Mufti

Halaman 111 dari 1012



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kerak Telor Bang Ade
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerak Telor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:38:12
540   EtiketDID2022064492

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasir Mas 3 No. 1, RT. 003/RW. 001, Kel. Delima,  Kec. Tampan, Kota
Pekanbaru, Riau, 28290

RESNA SISMAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BE YOU dr. Resna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Ungu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk

keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum
dan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; kapas dan tongkat kapas
untuk keperluan kosmetik; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik;
krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; masker
wajah kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; paket kosmetik wajah; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pensil kosmetik; sabun
kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik
untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:40:10
540   EtiketDID2022064493

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan KH. Dahlan No. 21, RT 002/ RW 002, Kelurahan Kepatihan, Kecamatan
Kaliwates, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68137

MUHAMMAD ALFIAN HELMY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALFAN BIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hijau, biru, orange, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk hayati===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:43:33
540   EtiketDID2022064494

730 Nama Pemohon : Nurotul Ainiyah
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Alamat Pemohon : Dusun Krajan 02 RT 02 RW 11 Pangkah Wetan Kecamatan Ujung Pangkah,
Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61154

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kemeduran + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rempeyek; Tepung peyek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:44:11
540   EtiketJID2022064495

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kawat Raya No. 26 Lk 3, Kota Medan, Sumatera Utara
Yeni Ariesa, S.E., M.Si

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREEN PRIMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing

mendapatkan modal awal untuk membiayai kegiatan bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 09:44:31
540   EtiketDID2022064496

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Kalangbret, Gg. Brojo Musti, RT/RW 002/001, Ds. Kalangbret,, Kabupaten
Tulungagung, Jawa Timur

Muchammad Arief Afianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aqshoya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Baju koko; Baju wanita; Mukena; Pakaian muslim; baju busana muslim; baju untuk orang dewasa; kerudung

[pakaian]; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-
anak; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 12:31:59
540   EtiketDID2022064595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN KEDAWUNG 007/002 NGIJO KARANGPLOSO  KAB MALANG, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, 65152

FIKI IZATUN NIKMAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sugar Baby Sweet Treats
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Makanan Manis Orang Tersayang
591 Uraian Warna : Merah dan biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Brownies Coklat; Kue Lidah

Kucing; Kue-kue; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar
tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.;
Makanan penutup; Roti kopi; Roti pastry; adonan brownies; bahan makanan mengandung cokelat; baking cokelat; bingkisan
buskuit, permen, cokelat; brownies; cokelat batangan; cokelat putih; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; cupcake cokelat;
dekorasi cokelat untuk kue; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; kue cokelat; kue es krim; kue kering;
kue pastry; kue tar cokelat; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; produk
cokelat; produk-produk berbahan dasar cokelat; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 12:33:41
540   EtiketD022022064598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN PERMATA NUSA NO. 9 PERUM VILLA MALINA INDAH, KEL. TANJUNG
SARI, Kota Medan, Sumatera Utara

DELIYANA ARABI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Monnom Patisserie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Panettone (roti manis); Roti bun dengan selai; Roti pastry; adonan puff pastry (roti); bahan makanan untuk adonan roti dan

kue; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; kue pastry; kulit
pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; matzo [roti tak beragi]; pane carasau [roti datar]; piadina [roti datar];
pizza; pretzel [roti berbentuk simpul]; quesadillas [roti isi]; rhubarb pies (roti pai); roti goreng; roti gulung; roti multigrain; roti
pita; roti rendah garam; roti singkong [roti keju]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 12:57:31
540   EtiketDID2022064613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. HOS Cokroaminoto Blok C No.7, Kelurahan Kreo Selatan, Kecamatan Larangan,
Tangerang, Banten, 15156, Kota Tangerang, Banten, 15156

PT. AMANAH MEDDIS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEDDIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor untuk jalan nafas; Alat anestesi (pembiusan); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya,

khususnya saluran kencing (pembedahan); Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis tabung
penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah; Alat pelindung diri (APD)
yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse
meter); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksaan darah; Alat pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar
orang tuli berbentuk terompet; Alat suntik untuk keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat tes
kehamilan; Alat untuk pernafasan buatan; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis;
Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif;
Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan penjahit luka; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantalan
penyangga  perut; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Botol (tempat) kencing orang sakit (wadah); Cangkir
menstruasi (untuk menyerap cairan haid); Defibrillator (alat analisis irama jantung); Filter untuk keperluan medis untuk
memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk sistem pernapasan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Inhaler (alat
medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen
dan peralatan medis dan bedah; Instrumen diagnostic untuk keperluan medis; Instrumen medis untuk pengujian penyakit
menular; Instrument dan peralatan ginekologi; Jarum penguji untuk keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis;
Jarum suntik untuk rahim; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban pendukung]; Kantong untuk buang air kecil
/ kantong urine; Kantung penyimpan cairan (keperluan pembedahan); Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal
untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kateter untuk hemodialisis; Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter
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untuk sistem pernapasan; Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus
medis; Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Loader
jahit untuk instrumen bedah untuk menjahit; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker oral
untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk
keperluan medis; Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi
wajah; Masker wajah anestesi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras angin untuk keperluan medis; Nebuliser
portabel untuk keperluan medis; Nebulizer untuk pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Pakaian medis; Pakaian
untuk pemeriksaan pasien; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Penunjang pergelangan tangan untuk keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap);
Penyangga tapak kaki untuk alas kaki; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah;
Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum
mikro dan tempelan perekat; Peralatan dan perkakas pembedahan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan
terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi (infusion pump); Peralatan medis untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan
microdermabrasion; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk
mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker
wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam terapi CPAP untuk
pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi CPAP; Peralatan
pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran
yang terhubung; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Peralatan transpirasi medis; Peralatan untuk pengujian darah;
Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung pernapasan sekali pakai untuk aparatus
pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan yang dapat disterilkan;
Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan benang bedah; Pisau
anatomi/pisau bedah; Pompa makan enteral (feeding pump); Rapid test; Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk
pemberian nafas buatan; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis;
Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk
keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Selang
infus; Semprotan saluran kencing; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Sumbat
telinga (alat pelindung telinga); Tabung pernapasan; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung untuk bernapas,
khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk pernapasan dan anestesi; Tabung vakum yang digunakan untuk
pengujian sampel darah; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Thermometer; Tirai ruang bedah; Wadah khususnya
diadaptasi untuk membuang limbah medis yang terkontaminasi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu dengar analog; alat bantu
dengar elektrik; alat bantu dengar elektronik; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat medis untuk
digunakan dalam donor darah dengan kantong darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat
pelindung diri untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat penghisap luka; alat suntik obat;
alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anti-menyusui perangkat
untuk menyapih hewan; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan
medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi
sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat
infus untuk tujuan terapeutik; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi
fisik; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur bedah; aparatur pengiriman anestesi; aparatur transfusi darah; aparatur
urologis; aparatus drainase luka; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk mengambil
sampel darah; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan
tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus
untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk sediaan farmasi; aspirasi kanula
untuk laparsocopy; bahan dan perlengkapan jahit; bantal udara untuk tujuan medis; bantalan perut untuk tujuan medis;
bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; benang untuk tujuan medis; benang, bedah;
bola anal [mainan seks]; botol infus; bronchoscopes; cangkir hisap luka; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah;
cincin anti-rematik; colokan anal [mainan seks]; defibrillator eksternal; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan medis;
dilator hidung; dilator hidung internal yang; droppers mata untuk tujuan medis; electrocardiographs; electroencephalographs;
electrolarynxes; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk penggunaan medis; endoskopi medis
fleksibel; endoskopi untuk tujuan medis; esophagoscopes; filter darah; gaun bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien
pakai; gelang anti-mual; hati buatan; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi wajah; implan koklea yang terbuat dari
bahan buatan; implan payudara buatan; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan terapeutik; inhaler dijual kosong untuk tujuan
terapeutik; inhaler oksigen untuk keperluan medis; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis;
injector obat; injector suntik; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk
perawatan medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen injeksi tanpa jarum;
instrumen medis; instrumen pemotong bedah; instrumen urologis; irigasi untuk keperluan medis; irigator dan bagian-bagiannya
berupa  tabung drainase, pompa, selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jahitan bedah; jarum
akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk penggunaan medis; jarum
suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik sekali pakai;
jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk tujuan medis;
jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah; jembatan yang ditahan dengan implan untuk keperluan gigi;
kamera endoskopi untuk tujuan medis; kantong drainase luka; kantong feses; kantong urin; kanula irigasi untuk laparoskopi;
kapiler drainase tabung; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur untuk tujuan medis; kateter; kateter balon; kateter
balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial; kateter intravena; kateter kondom; kateter
medis; kateter uretra; kateter vena sentral; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan medis;
kemiringan luer untuk penggunaan medis; kerah Elizabethan untuk tujuan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan;
koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas darah untuk tujuan medis,
kosong; kolektor feses; kondom urin, sarung uri, kateter kondom, sabuk ostomy; konsentrator oksigen untuk keperluan medis;
laparoscopes; makan cangkir untuk tujuan medis; makanan enteral pompa; manset kompresi; masker Cleanroom wajah;
masker bedah; masker oksigen untuk keperluan medis; masker pelindung wajah  untuk penggunaan medis; masker
pernapasan anak untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung
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untuk pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker pernapasan pelindung untuk tujuan
medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk
isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan
medis; masker sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah
dipanaskan elektrik untuk tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan
bedah; masker wajah untuk tujuan sanitasi; mendukung lengkungan untuk sepatu; menyisipkan dukungan lengkungan untuk
sepatu; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; monitor oksigen untuk keperluan medis; nebulizers untuk mengelola
obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; oximeters pulsa;
pakaian dimakan; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian pelindung untuk keperluan medis; pelindung wajah transparan
untuk digunakan oleh tenaga medis; pembela telinga; pemegang cangkir spesimen; penguji mata; pengumban uretra; penutup
sepatu bedah; peralatan bedah; peralatan dan instrumen bedah untuk digunakan dokter hewan; peralatan dan instrumen
medis dan kedokteran hewan; peralatan dan instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah ortopedi;
peralatan dan instrumen medis untuk digunakan dalam operasi; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan medis
dan instrumen untuk bedah kosmetik; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf; peralatan medis dan instrumen untuk
operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis untuk luka penutupan; peralatan
medis untuk menempatkan dan mengamankan kateter; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan olahraga untuk
tujuan rehabilitatif medis; peralatan ortopedi; peralatan pengujian; peralatan untuk diagnosis klinis; peralatan untuk
pengambilan darah; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat
medis; perangkat mikro-tusuk jarum kosmetik; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perban elastis; perban kompresi;
perban pendukung; perban untuk sendi; perban, elastis; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; picks telinga; pijat
aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah
tangga; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk
penggunaan pribadi; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah; pompa payudara listrik; pompa untuk tujuan medis;
probe jantung; rahang buatan; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi cardiopulmonary [CPR] masker; sarung
tangan bedah; sarung tangan karet untuk keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet
untuk tujuan bedah; sarung tangan karet untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk
digunakan oleh orang yang bekerja di kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali
pakai untuk keperluan hewan; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis;
sarung tangan untuk keperluan gigi; sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung
tangan untuk pijat; sarung tangan untuk tujuan medis; sarung urin; sendi pinggul buatan; specula pakai; specula vagina;
spesimen medis cangkir; splints untuk tujuan medis; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stetoskop; stimulator
saraf elektronik untuk tujuan medis; stoking elastis untuk tujuan medis; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga untuk
perlindungan terhadap kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; tabel pemeriksaan pasien;
tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabung bukal; tabung endobronkial; tabung
endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk sampel;
tabung trakeostomi; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan
enteral; tas kolostomi; tekstil anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; termometer
digital untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; tiang infus untuk
keperluan medis; topi bedah; transfusi set; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur vaskular; tubing medis
untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang buatan untuk implantasi; tulang rawan
buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; underpads; underpads pakai; usungan ambulans; ventilator
medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 12:59:56
540   EtiketDID2022064614

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Permisan Rt. 004 Rw 002, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61276
HADI SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SUMBER BERSIH
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===asam sitrat untuk keperluan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:02:12
540   EtiketDID2022064615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Selayar Blok A9, Kawasan Industri MM2100, Desa Mekarwangi, Kec. Cikarang
Barat, Bekasi 17530

PT. NIPPON INDOSARI CORPINDO, Tbk.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOUBLE SOFT MILKY TOAST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DOUBLE SOFT MILKY TOAST = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue; Roti manis; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; kue basah; roti bun; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:09:40
540   EtiketDID2022064616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Raya Cifor , Kel. Bubulak, Kec. Bogor Barat, Kota Bogor, Jawa Barat,, Kota
Bogor, Jawa Barat

PT RAJASA BUMBU INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ardian Yuliarsya S.H.
Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mafaaza Chicken
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Jingga, Kuning, Merah maroon, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam geprek; ayam goreng tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:09:43
540   EtiketDID2022064617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mulyosari Utara 9 No. 24 RT.09 RW.01 Kel. Kalisari Kec. Mulyorejo , Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60112

Lutfiah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GinangKu + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange, Kuning, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===rengginang; rengginang dari tulang ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:11:21
540   EtiketDID2022064618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sportpackers Legacy Building, Jl. Mangga 17 Utama Blok P1 Nomor 354, Kel. Duri
Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. MASA MEDIA PENGELANA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dwi Lestari S.E.,
BNL Patent Building JI. Ngagel Jaya No. 40 Kec. Pucang sewu, Kec. Gubeng,
Surabaya 60283

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASA MEDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MASA MEDIA merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon Yaitu PT. Masa Media Pengelana
Indonesia

Halaman 117 dari 1012



591 Uraian Warna : Hitam, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:11:53
540   EtiketDID2022064619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Sucofindo Lt. 1, Jl. Raya Pasar Minggu Kav. 34, Kelurahan Pancoran,
Kecamatan Pancoran, Jakarta Selatan, DKI Jakarta , Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12780

Koperasi Telekomunikasi Selular (Koptelsel)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bayaraja + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : bayaraja = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak yang khusus melakukan transaksi jual-beli emas; Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk

melakukan transaksi pembayaran; Kartu pembayaran; Kartu pembayaran magnetik; Kartu pra-pembayaran yang dikodekan
secara magnetis; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran saku elektronik
multibahasa; Peralatan untuk memproses pembayaran elektronik, yaitu
 Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Perangkat keras dan perangkat lunak sebagai penyimpanan basis data
untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras untuk penyimpan data  untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi dengan pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui
perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang digunakan untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat
lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan
mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak pemrosesan pembayaran elektronik;
Perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara serta mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku
besar yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; Perangkat lunak yaitu platform keuangan elektronik yang
mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam personal digital assistant (PDA) telepon seluler yang
terintegrasi dan lingkungan berbasis web; Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dan
mentransfer dana; Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna online melakukan pembayaran dan mentransfer dana di
berbagai situs web dan aplikasi seluler; 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; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; alat pembayaran elektronik dan terminal
untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat untuk memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses
pembayaran secara elektronik; 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 pembayaran elektronik (uang
digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/ pembayaran; aplikasi seluler untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; aplikasi untuk pembayaran parkir; kartu kredit dan kartu pembayaran yang
dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau kartu yang digunakan dengan penjualan dan
skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang disandikan; kartu pembayaran prabayar, bank,
kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang
dikodekan secara magnetis; konverter mata uang elektronik; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata
uang virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat komputer untuk mengumpulkan
pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; perangkat lunak
komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk jual beli digital
collectible; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak untuk
memproses pembayaran elektronik dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memproses
pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain; perangkat lunak untuk mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas
yang akan digunakan oleh broker, dealer dan pelanggannya; perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan
pertukaran; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi
pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital
dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang
mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas
perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana
pembayaran; platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata
uang virtual, cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) atau token utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang
lain; program komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang
elektronik; terminal pembayaran elektronik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:13:41
540   EtiketDID2022064620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pluit Putra Kencana No. 25
Rt.008/006 Kel. Pluit, Kec. Penjaringan
Jakarta Utara, DKI Jakarta

BUDIMAN DARMANSJAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Faishal Abdul Aziz S.M.
X-PRES PATENT, Graha Mampang Lantai 1 Suite 101, Jl. Mampang  Prapatan
Raya Kav.100

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BDman + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau muda, Hijau Tua, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk Kompos; Pupuk organik hayati cair; Pupuk untuk keperluan pertanian; kapur nitrogen pupuk kandang; kotoran

hewan (untuk pupuk); pupuk; pupuk alami; pupuk amonium klorida; pupuk amonium nitrat; pupuk amonium sulfat; pupuk
anorganik; pupuk cair; pupuk campuran; pupuk hayati; pupuk kalium klorida; pupuk kandang; pupuk laut; pupuk mangan;
pupuk mineral; pupuk nitrogen; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan
pertanian; pupuk untuk tanah dan pot tanah; pupuk untuk tanaman rumah tangga; pupuk urea; rabuk (pupuk) alam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:13:46
540   EtiketDID2022064621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SULTAN ISKANDAR MUDA 30 RT 001 RW 010, UJANG, SEMAMPIR, SURABAYA,
Kota Surabaya, Jawa Timur, 60155

FAHMI ABDURAB ALKATIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AL-WAAFI dan LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah kurma; Kacang mete panggang; Kurma; Kurma yang dikeringkan; Lemak coklat; Sediaan (kacang) almond; Sediaan

kurma; almond (kacang), diolah; almond panggang; kacang digoreng ulang; kacang dilapisi madu; kacang mete yang dilumuri
bubuk coklat; kacang panggang; kismis; macadamias panggang; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner;
minyak zaitun untuk makanan; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:17:45
540   EtiketJID2022064622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sportpackers Legacy Building, Jl. Mangga 17 Utama Blok P1 Nomor 354, Kel. Duri
Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. MASA MEDIA PENGELANA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dwi Lestari S.E.,
BNL Patent Building JI. Ngagel Jaya No. 40 Kec. Pucang sewu, Kec. Gubeng,
Surabaya 60283

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASA MEDIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MASA MEDIA merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon Yaitu PT. Masa Media Pengelana
Indonesia

591 Uraian Warna : Hitam, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pembuatan merchandise===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:18:16
540   EtiketDID2022064623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tukad Musi IV No.7A Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, 80225
MANENGU HENRIK YON PETERS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZYCLE FIT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian olahraga; booties untuk gym; celana untuk olahraga; pakaian untuk olahraga; sepatu olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:18:48
540   EtiketDID2022064624

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Prima Bintaro, Jalan W R Supratman 56A-B, Pd. Karya, Kota Tangerang
Selatan, Banten, 15225

PT Gamamed

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VieCare 97
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah hijau biru
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anestesi (pembiusan); Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur tekanan darah arteri; Alat rontgen untuk pencitraan

gigi; Alat untuk pernafasan buatan; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus
spirometri; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Filter bakteri; Instrumen ventilasi pasien; Kantong untuk buang air kecil /
kantong urine; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Lampu bedah; Pelembab untuk pernapasan; Peralatan dan instrumen
medis; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan
baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari
campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau
masker nasal; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung; Sensor untuk keperluan medis; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan
darah); Spirometer [peralatan medis]; Tabung pernapasan; aparat gigi; aparat infus untuk tujuan terapeutik; aparat radiologi
untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparatur hemodialisis; aparatus untuk terapi
ultrasound; cauteries listrik untuk keperluan bedah; defibrillator eksternal; electrocardiographs; elektroda untuk penggunaan
medis; endoskopi untuk tujuan medis; infus set; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; lampu menyembuhkan gigi
LED; laser untuk perawatan kulit; layar radiologi untuk tujuan medis; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk
keperluan medis; monitor denyut jantung; monitor jantung janin; monitor medis untuk memantau tanda-tanda vital pasien;
monitor respirasi; monitor tekanan darah; nebulizers untuk tujuan medis; oximeters pulsa; peralatan dan instrumen medis dan
pembedahan untuk digunakan dalam bedah ortopedi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; perangkat infus
untuk keperluan medis; perangkat medis; perekam denyut jantung; stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; termometer
untuk tujuan medis; ventilator medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:22:59
540   EtiketDID2022064625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LEMBAH NO.8 RT 01/RW 07 PASIR GUNUNG SELATAN, CIMANGGIS,
DEPOK 16451, Kota Depok, Jawa Barat, 16451

HENDY GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : Daily Chicken (Pengucapan : Deili Ciken)
566 Arti Bahasa : Makanan ayam untuk keluarga sehari-hari
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam olahan ; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Produk olahan daging sapi; Sate Ayam;

dimsum; olahan daging ayam untuk isian roti burger===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:28:31
540   EtiketJID2022064626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sportpackers Legacy Building, Jl. Mangga 17 Utama Blok P1 Nomor 354, Kel. Duri
Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. MASA MEDIA PENGELANA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dwi Lestari S.E.,
BNL Patent Building JI. Ngagel Jaya No. 40 Kec. Pucang sewu, Kec. Gubeng,
Surabaya 60283

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASAFLIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MASA merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon Yaitu PT. Masa Media Pengelana
Indonesia

591 Uraian Warna : Hitam, emas, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran digital; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Streaming konten media digital di Internet;

jasa penerbitan video digital, audio dan hiburan multimedia; layanan komunikasi jaringan digital; penyiaran televisi ke
perangkat bergerak, yaitu, telepon genggam, telepon pintar, perangkat elektronik portabel, perangkat digital portabel, tablet,
komputer, TV, penerima TV dan set top box===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:29:11
540   EtiketDID2022064627

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL SITI MARIYAH NO.547/86, Kota Bandung, Jawa Barat, 40231
AULIA RAHMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VENDOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam , putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bordir; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket tanpa lengan; Kaos anak-

anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos t-shirt; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria;
Pakaian anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; baju kaos (t-shirt);
celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk pria; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana pria; celana
untuk anak-anak; celana untuk wanita; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket
dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket kasual; jaket katun; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket rajut; kaos
oblong; kaos polo; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kerah [pakaian]; pakaian; pakaian anak-
anak; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian pas untuk pria;
pakaian pria; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; setelan celana untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:31:02
540   EtiketJID2022064628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Mendrisio Square No. 32, Jl. Boulevard iL Lago, Cihuni, Pagedangan,
Kabupaten Tangerang, Banten

PT. KOMA MITRA VISUAL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sean Hanjaya Prasetya S.M.
Penthouse 2-16 Aryaduta Tower, City of Tomorrow, Jl. Ahmad Yani No. 288,
Surabaya

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial,

pemasaran untuk orang lain; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun media sosial; Jasa pembuatan efek visual
dan grafik untuk orang lain; Produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; Produksi multimedia; Produksi,
presentasi, sindikasi, distribusi, dan penyewaan konten digital yang berkaitan dengan pendidikan; Publikasi materi multimedia
secara online; 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 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 proses gambar digital (fotografi); 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; layanan hiburan berupa layanan pengembangan, penciptaan/kreasi, produksi
dan pasca produksi konten hiburan multimedia; layanan pencitraan digital [fotografi]; layanan pencitraan digital [pengeditan
gambar]; layanan penerbitan video digital, audio dan multimedia; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang musik, video,
dan film; layanan pengeditan pasca-produksi di bidang video dan film; menyediakan klip video dan konten digital multimedia
lainnya yang tidak dapat diunduh online; menyediakan konten hiburan multimedia yang tidak dapat diunduh melalui layanan
transmisi video-on-demand; pengeditan foto===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:33:59
540   EtiketDID2022064629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cicalengka – Majalaya KM.1.6 Cikuya, Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40395

PT KALDU SARI NABATI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEXTAR STAR
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); 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.; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino;
Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa
strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk
membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak
protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran minuman berbahan dasar teh; Chai masala /
minuman teh yang dicampur rempah; Donat berlubang; Ekstrak coklat; Extrac nira kelapa  (bumbu); Garam meja; Garam,
bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula nira kelapa; Gula,
pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Kapsul kopi yang berisi kopi untuk
diseduh; Kecap; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik
sereal; Klappertaart; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi susu
bubuk; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan
dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan
bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan ringan berbahan
dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan
terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Matcha / teh hijau dari
jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Mie; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon
kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie yang terbuat dari Jagung; Minuman Teh Susu Telur;
Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan
dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman coklat dengan atau tanpa
susu; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman karamel; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu;
Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat;
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Minuman teh dengan atau tanpa susu; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Nasi,
pasta dan mie; Ocha / teh jepang; Permen; Permen susu; Pizza (roti); Produk gula-gula dan kembang gula; Roti kelapa; Roti
kering; Roti kopi; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma
buah-buahan berbentuk serbuk; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sorbet (es); Teh Krisan; Teh Tarik; Teh dan teh herbal; Teh hijau jepang;
Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh yang menggunakan kelor;
Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Wafer (pie); Yangko (kue moci); affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; bihun [mie]; biskuit asin; biskuit buttermilk; biskuit gurih; biskuit malt; biskuit
manis; biskuit rasa keju; biskuit-biskuit; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bumbu dan bumbu; campuran
donat instan; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran untuk membuat teh; churros; cokelat dan produk cokelat,
yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat; coklat pasta; cuka, saus dan bumbu lainnya;
donat; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak, selain minyak esensial,
untuk membumbui bahan makanan; es kopi; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim susu; es krim, sorbet dan es
lainnya yang dapat dimakan; es teh; espreso; garam; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam, mustard;
gula aren; gula cair; gula merah; gula tebu bubuk; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); jeli buah [gula-gula]; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kapsul teh, diisi; kembang gula; keripik berbahan dasar
biji-bijian; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang;
kopi bebas kafein; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi instan; kopi kantongan; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue buah; kue keju; kue kering; kue krim; kue tar krim; kue tart; kue untuk
makanan ringan; madu; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan
ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang;
makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan dengan bahan
dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan siap saji berbahan dasar mie; maté (minuman infused); mie beras; mie instan; mie kering; mie soba; mie
udon; mie udon instan; mie, dimasak atau tidak dimasak; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan
dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan
dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan
rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah
segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus
sayuran; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan
bahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar kopi; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman kopi;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml;
minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman
yang terbuat dari campuran susu dengan bubuk matcha; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari susu,
bubuk coklat dan es batu; mugi-cha [teh barley panggang]; nachos [keripik tortilla]; pancake; pastilles [gula-gula]; pemanis-
pemanis coklat; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan
atau minuman; permen coklat; permen kapas; permen karet [gula-gula]; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.;
picarones [donat]; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; ragi, baking powder; ramen [hidangan berbasis mie
Jepang]; rempah-rempah; rempah-rempah kue; roti bawang; roti berlapis; roti dan roti bun; roti gandum; roti jahe; roti
panggang; roti*; rum pasta; saus bumbu; sereal bubuk; sereal gandum; sereal siap saji; shortbread biskuit; sirup jagung untuk
keperluan kuliner; sirup untuk topping; sponge fingers [biskuit]; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh
bebas kafein; teh beraroma; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh coca; teh dengan aroma bibit
gandum; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jeruk
nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
peppermint; teh putih; teh rumput hijau; teh sitrun; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung Hunkwe; tepung beras; tepung dan olahan
yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang *; tepung
sagu; tepung tapioka*; tepung*; tiramisu; wafer; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:35:32
540   EtiketDID2022064630

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GCC CLUSTER SAKURA BLOK H8 NO.4 RT/RW : 002/030 DESA
KARANGRAHARJA, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 17534

DIAN WELIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELISA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN KUNING EMAS
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Busana, yaitu

busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat
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pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bawahan, celana, celana
pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; 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 dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin;
Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket
dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana
panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa
lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk
pakaian; Pakaian, yaitu, 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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); atasan [pakaian];
baju rajut (pakaian); barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian;
celana bayi [pakaian]; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas
[pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dasar]; pakaian anak-anak; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bermain;
pakaian dalam wanita; pakaian kerja; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian
mewah; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan
atasan rajutan polo; pakaian santai; pakaian tahan air; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian wanita; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey,
legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian
ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat
(sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus
oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian,
termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra,
celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang,
jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penghangat kaki  (pakaian); rok [pakaian
bisnis]; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu untuk pakaian santai; setelan pakaian
formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; topi pesta [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:35:43
540   EtiketDID2022064631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jalan cijeruk no 113 rt 005 rw 005 desa lembang kecamatan lembang, Kabupaten
Bandung Barat, Jawa Barat, 40391

dian oktaviani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: luna
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : coklat dan krem
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian santai; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:37:59
540   EtiketJID2022064632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mangkudu kodok nagari limo koto kecamatan koto VII, Kabupaten Sijunjung,
Sumatera Barat, 27562

FACHRI AFIF
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMPO CALLIE INDONESIA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gold
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan sulam garis mata; chiropractic, fisioterapi, akupunktur,

osteopati, kedokteran olahraga, pijat dan layanan paramedis; jasa khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa-jasa
yang terkait dengan khitan/sunat; klinik khitan/sunat; konseling psikologis; konseling psikologis dan gaya hidup; konseling
psikologis staf; konsultasi psikologis; konsultasi psikologis dan medis; layanan kejiwaan; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan kesehatan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penurunan berat badan; layanan pemandian umum untuk
keperluan kebersihan; layanan penilaian psikologis; layanan pijat kaki; layanan spa sehari; memberikan informasi di bidang
ortodontik; memberikan informasi kesehatan mental dan kebugaran; memberikan informasi medis di bidang dermatologi;
memberikan informasi medis di bidang penurunan berat badan; memberikan informasi medis melalui situs web; menyediakan
fasilitas rehabilitasi fisik; menyediakan fasilitas rehabilitasi mental; menyediakan fasilitas sauna; pemberian perawatan
psikologis; pemberian saran psikologis; pembinaan psikologis, konseling dan terapi; pengujian kejiwaan; penyediaan informasi
farmasi; penyediaan informasi kesehatan; penyediaan informasi medis; perawatan kesehatan; perawatan kulit wajah kimia;
perawatan laser kosmetik rambut yang tidak diinginkan; perawatan psikologis; pijat ayurvedic; rumah khitan/sunat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:39:10
540   EtiketDID2022064633

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 :

: MILKY DOUBLE SOFT TOAST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MILKY DOUBLE SOFT TOAST = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue; Roti manis; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; kue basah; roti bun; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:40:24
540   EtiketDID2022064634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mangkudu kodok nagari limo koto kecamatan koto VII, Kabupaten Sijunjung,
Sumatera Barat, 27562

FACHRI AFIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALLIE SKIN BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

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

210
220
320

26/08/2022 13:43:52
540   EtiketJID2022064635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Puan XXVII AK RT 07 RW 21, Kel. Pakulonan Barat, Kec. Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Kabupaten Tangerang, Banten

Eko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: de Cafe REPUBLIC
Merek Kata dan Lukisan

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

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; jasa kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:45:59
540   EtiketDID2022064636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower C Lantai 18-19, Jl. R.A. Kartini Kav. 8 Cilandak Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT Darya-Varia Laboratoria Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KENDARON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan obat dan farmasi; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama jantung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:49:02
540   EtiketDID2022064639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Tukad Pakerisan No 58 DPS, Kota Denpasar, Bali, 80225
I Made Yudhi Admika
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VANENO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan berwarna Hitam dan latar Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim tabir surya; Krim wajah (kosmetik); Masker wajah (kosmetik);

Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan mandi; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; amber [parfum]; deodoran; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik dan
make-up; krim kulit; krim malam; krim pembersih [kosmetik]; krim siang; krim tabir surya; krim wangi untuk keperluan kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; make-up [kosmetik]; masker kulit
[kosmetik]; parfum; parfum dan cologne; preparat pelembab [kosmetik]; produk sabun; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo
untuk rambut manusia; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan pembersih wajah; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:50:20
540   EtiketDID2022064640

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Baranangsiang Indah,Blok H2/6F, RT/RW 008/004, Kel. Katulampa, Kec. Bogor
Timur , Kota Bogor 16144, Kota Bogor, Jawa Barat, 16144

Indah Putrina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: moonlite
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : cahaya bulan
591 Uraian Warna : Merah Muda, yang merefleksikan kelembutan dan kenyamanan pada produk-produk kami
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang
[pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju
hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan
pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-
anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan
penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang
pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo
(pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana;
Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk
traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi;
Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang
longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana
pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian
Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur;
Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria;
Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos
Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian);
Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket
bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket
tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis;
Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol;
Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak;
Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos
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sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian;
Kebaya; Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk
jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas
sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi
lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel
kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker
penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian];
Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian;
Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian
Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang;
Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-
anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan
lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk
kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan;
Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar
untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di
pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit
imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan
aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian
untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang
terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates);
Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket,
kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup
kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, 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, tank top, t-shirt, pullover
bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos
polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu
sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian];
Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian);
Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan
yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos
kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet;
Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher;
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas
kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan
keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok
dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari
bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat
Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung
printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam
berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun
(pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional;
Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa;
Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan
mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau
santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang
tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu
(Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu;
Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater berkerah tinggi
tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala;
Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu
yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir;
T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing;
T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat
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penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng
Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bretel
[suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule;
camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda;
celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana
dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana
trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk
wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer;
dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki
[bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet
[sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis;
garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring
pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang
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terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya
Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian];
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk
sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional
Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk
haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah];
hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat
pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo
dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket
berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air;
jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian);
jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket
lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan;
jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut;
jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor;
jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat; jas snowboard; jas
taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki
kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah
pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus
untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-
anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi
[pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng
yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam
sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah
musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi];
mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang
untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall;
overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
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pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
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sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk
alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu
tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi
mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk
anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel;
trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet
atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini;
tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici;
tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot
yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COSSLIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Balsem mata; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pembersih; Eyeliner; Krim lulur

badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim untuk mandi; Krim wajah dan kulit; Losion dan serum;
Losion pelindung sinar UV; Masker pelembab kulit; Pasta gigi dan obat kumur; Perawatan anti-penuaan; Perona mata; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik);
Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; air parfum; balsem setelah dicukur; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bedak wajah kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa
pembersih kulit; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak;
decalcomanias untuk kuku; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk kaki; emulsi wajah untuk
keperluan kosmetik; esens untuk kulit; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel mata; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel setelah matahari; gel tahan usia; glitter kuku; highlighter (kosmetik); kapas untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner bibir; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim
after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir;
krim bronzing kulit; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim foundation; 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 kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim obat
menghilangkan rambut; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pengkondisi;
krim pengurang bintik penuaan; krim tangan kosmetik; krim tubuh beraroma; krim untuk mengurangi selulit; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; kuku palsu; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lilin obat menghilangkan rambut; lipstik; lotion
berjemur kosmetik; lotion mata; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion tahan usia; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk
compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up
untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker
pembersihan; masker perawatan rambut; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak;
masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker wajah kosmetik; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial
untuk penggunaan pribadi; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pohon teh; minyak setelah matahari; paket
kosmetik wajah; palet pengkilap bibir; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pelembab; pelembab bibir; pelembab setelah matahari; pelembab wajah kosmetik; pembentuk garis bibir;
pembersih tangan; pembersih wajah; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pengeras kuku;
pensil alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; perekat untuk membubuhkan alis
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona pipi; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; primer make-up; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; riasan mata; sabun cair; sabun kulit; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut
kosmetik menghambat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tata rias; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh
beraroma; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampo rambut; shampoo ketombe; solusi pengeritingan dingin; stiker
nail art; susu pelembab; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi sekali pakai diresapi
dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; wajah dan tubuh gemerlap; warna bulu mata; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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===Balsem mata; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa pembersih; Eyeliner; Krim lulur
badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim untuk mandi; Krim wajah dan kulit; Losion dan serum;
Losion pelindung sinar UV; Masker pelembab kulit; Pasta gigi dan obat kumur; Perawatan anti-penuaan; Perona mata; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sampo rambut 3-in-1; Sediaan
kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik);
Spray wajah (kosmetik); Strip untuk pori-pori kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; air parfum; balsem setelah dicukur; bantalan
pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bedak wajah kosmetik; bubuk
kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bulu mata palsu; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa
pembersih kulit; cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat wajah; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak;
decalcomanias untuk kuku; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk kaki; emulsi wajah untuk
keperluan kosmetik; esens untuk kulit; foundation cair; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel mata; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel pemutihan gigi; gel setelah matahari; gel tahan usia; glitter kuku; highlighter (kosmetik); kapas untuk keperluan
kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner bibir; kondisioner pembersih untuk
digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; krim
after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir;
krim bronzing kulit; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar
bedak; krim foundation; 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 kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim obat
menghilangkan rambut; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pengkondisi;
krim pengurang bintik penuaan; krim tangan kosmetik; krim tubuh beraroma; krim untuk mengurangi selulit; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; kuku palsu; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lilin obat menghilangkan rambut; lipstik; lotion
berjemur kosmetik; lotion mata; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
perawatan kulit kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion tahan usia; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah kosmetik; make-up bedak; make-up dijual dalam bentuk
compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up
untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker
pembersihan; masker perawatan rambut; masker scrub pemurnian mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak;
masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker wajah kosmetik; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak esensial; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial
untuk penggunaan pribadi; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak pohon teh; minyak setelah matahari; paket
kosmetik wajah; palet pengkilap bibir; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk
menangkal silau; pelembab; pelembab bibir; pelembab setelah matahari; pelembab wajah kosmetik; pembentuk garis bibir;
pembersih tangan; pembersih wajah; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pengeras kuku;
pensil alis; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; perekat untuk membubuhkan alis
palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; perona pipi; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; preparat kosmetik
yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; primer make-up; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; riasan mata; sabun cair; sabun kulit; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub pengelupasan kulit untuk
keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan
kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut
kosmetik menghambat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tata rias; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh
beraroma; serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampo rambut; shampoo ketombe; solusi pengeritingan dingin; stiker
nail art; susu pelembab; susu pembersih; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi sekali pakai diresapi
dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan
perawatan kulit; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; wajah dan tubuh gemerlap; warna bulu mata; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:51:54
540   EtiketJID2022064642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tukad Musi IV No.7A Panjer, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Bali, 80225
MANENGU HENRIK YON PETERS
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZYCLE FIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan klub kesehatan dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang

kebugaran dan latihan fisik; instruksi kebugaran fisik; instruksi pilates; instruksi senam; konsultasi yang berkaitan dengan
pelatihan kebugaran fisik; layanan gimnasium; layanan instruksi olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan
kebugaran]; layanan klub kesehatan dan kebugaran; melakukan kelas kebugaran; melakukan kelas latihan; melakukan kelas
pengkondisian kebugaran fisik; memberikan informasi tentang olahraga dan kebugaran melalui situs web; menyediakan
fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas kebugaran dan olahraga;
menyediakan fasilitas olahraga angkat barbel; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang
menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); pelatihan kebugaran dengan angkat barbel; pelatihan kebugaran fisik;
pelatihan kebugaran metabolisme tubuh; pelatihan kesehatan dan kebugaran; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi
kebugaran (fitness) jasmani; pendidikan kesehatan fisik; penyelenggaraan kelas fitness; penyewaan fasilitas olahraga;
penyewaan peralatan olahraga, kecuali kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:52:09
540   EtiketDID2022064643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GARUDA GG. KUTILANG NO 13. LK.I, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35153
DIKI DANAR TRI WINANTI. S.TP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAINY TEA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===teh celup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:53:27
540   EtiketDID2022064644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PUP. sektor V blok B2 no. 12A, Rt/Rw. 004/020, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat,
17610

Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Best CLEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Sabun Cuci Piring; busa pembersih; cairan pembersih; 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
penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen
yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan dalam operasi manufaktur
dan untuk tujuan medis; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sediaan pembersihan;
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sediaan pembersihan serba guna; tablet deterjen pencuci piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:54:48
540   EtiketJID2022064645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 411-413 Oxford Street-Unit 2, 02 W1C2PE London, United Kingdom
ASC REGENITY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO HEALING STAR
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING EMAS, COKLAT, KREM DAN COKLAT MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Menyelenggarakan

pameran untuk tujuan komersial atau iklan; beriklan untuk orang lain di Internet; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara
online; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan
untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; produksi iklan,
yaitu, produksi bahan iklan; promosi penjualan untuk pihak lain; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk
kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:57:46
540   EtiketDID2022064646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Janur Hijau VII TD 1/3RT/RW 007/001 Kelapa Gading Timur, Kelapa Gading, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Dermawan Kusnadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Resman Halomoan Sidauruk S.H.,
Jalan Basuki Pulo Harapan VII No.163  Rt/Rw  007/006

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PARAPLUS
Merek Kata

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

herbisida untuk keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 13:58:45
540   EtiketDID2022064647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, Japan
SEIKO HOLDINGS KABUSHIKI KAISHA (trading as SEIKO HOLDINGS

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 :

: SCUBAMASTER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SCUBAMASTER = kombinasi dari kata-kata SCUBA dan MASTER; SCUBA = alat pernapasan bawah
air yang berdiri sendiri; MASTER = ahli

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak arloji; Mesin jam dan mesin jam tangan; Peralatan dan instrumen horologis dan kronometrik; jam; jam tangan;

piringan (pada permukaan jam) pada pembuatan jam dinding dan jam tangan); stopwatch; tali jam tangan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:00:02
540   EtiketDID2022064648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebon Kacang 36/19, Rt. 012, Rw. 004,Kel. Kebon Kacang, Kec. Tanah Abang,
Jakarta Pusat., Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Hartono Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VISMA+ LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; Kain Batik; Kain linen; Sarung bantal; Serbet; bahan tekstil; brokat; bunting tekstil atau plastik; coaster tekstil;

gorden yang terbuat dari kain tekstil; jersey [kain]; kain; kain bunting; kain campuran serat kimia dasar; kain chenille; kain
denim; kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flanel; kain goni; kain kasa; kain katun; kain krep; kain pashmina; kain
pelapis tahan api; kain perabotan; kain perbautan; kain rami; kain satin; kain sutera; kain tenun; kain tirai; kain tule; kain untuk
bordir; kain untuk penggunaan tekstil; kain wol; kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani; lapisan [tekstil]; lapisan topi,
dari tekstil, dalam lembaran; pelindung kasur [alas tidur]; saputangan tekstil; selimut [tempat tidur]; serbet kain; spanduk kain;
sprei; taplak meja dari tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:02:53
540   EtiketDID2022064650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Bulak Rantai No. 1, RT 001 RW 008, Kel. Tengah, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

DR. DJOHAN GAZALI, MBA, ALEX VALENTINO GAZALI

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 :

: LIVELITE XTREME BIO COSMIC USA TECHNOLOGY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Hijau, Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Peralatan dan instrumen medis; bantal udara untuk tujuan

medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan perut untuk tujuan medis; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio
magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; gelang untuk tujuan medis; mendukung lutut untuk tujuan medis; peralatan
analisis medis untuk tujuan medis; sabuk untuk tujuan medis; tongkat berjalan untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:04:58
540   EtiketD072022064651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pisangan Lama III No.33 Rt003 Rw011, Kel Pisangan Timur, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13230

Ardison

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DISON CRAFT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Muda dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===vas bunga===

Halaman 146 dari 1012



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:06:25
540   EtiketJID2022064652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Sultan Iskandar muda No.1 Rt 009/011, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12240

PT. Budhi Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAFFLES + Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : RAFFLES: SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : Kuning, Biru , Coklat, Putih, HItam, Hijau.
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Taman kanak-

kanak (TK); jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa
pendidikan sekolah dasar (SD); pendidikan anak usia dini (PAUD)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:06:29
540   EtiketJID2022064653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebagusan Dalam I No.44 Bagus Residence KAV B3, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta

Alfiyanto Pramuditya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAC Jakarta Aesthetic Consult Konsultan Klinik Kecantikan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Hitam, dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi manajemen perusahaan, yaitu:

menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di luarnya (aerospace)
dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil zat perantara,
farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan, tentang
strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan
pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan dan
pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Manajemen administrasi dari konsultan
kesehatan; Penyediaan informasi dan nasehat komersial/niaga (konsultan niaga); Penyediaan informasi, termasuk on-line,
mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa
informasi, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa-jasa perencanaan strategik
perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; manajemen
administrasi klinik perawatan kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:06:41
540   EtiketDID2022064654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Bulak Rantai No. 1, RT 001 RW 008, Kel. Tengah, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

DR. DJOHAN GAZALI, MBA, ALEX VALENTINO GAZALI

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 :

: LIVELITE XTREME MEGA ANION USA TECHNOLOGY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Hijau, Biru dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Kalung Untuk Keperluan Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Peralatan dan instrumen medis; bantal udara untuk tujuan
medis; bantal untuk tujuan medis; bantalan perut untuk tujuan medis; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio
magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; gelang untuk tujuan medis; mendukung lutut untuk tujuan medis; peralatan
analisis medis untuk tujuan medis; sabuk untuk tujuan medis; tongkat berjalan untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:08:10
540   EtiketDID2022064655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Parakan saat RT/RW 005/011, CISARANTEN ENDAH, ARCAMANIK, KOTA
BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40293

Faizal Nurkarim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Engineer Workwear
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning (hex fdcf00) dan Hitam (hex 000000)
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan

pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang
[pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju
hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan
pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-
anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan
penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang
pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo
(pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana;
Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk
traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi;
Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang
longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana
pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian
Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur;
Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria;
Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos
Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian);
Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket
bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket
tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis;
Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol;
Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak;
Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya;
Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk jaket;
Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan;
Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas sepatu;
Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi lilin;
Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit
panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup
mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah
(Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian; Pakaian (tidak
termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-
anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian
bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian
dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
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dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan
lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk
kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan;
Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar
untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di
pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit
imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan
aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian
untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang
terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates);
Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket,
kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup
kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, 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, tank top, t-shirt, pullover
bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos
polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu
sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian];
Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian);
Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan
yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos
kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet;
Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher;
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas
kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan
keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok
dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari
bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat
Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung
printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam
berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun
(pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional;
Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa;
Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan
mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau
santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang
tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu
(Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu;
Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater berkerah tinggi
tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala;
Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu
yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir;
T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing;
T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali
penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah
Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala); Teralai
Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang
Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi pramuka; Topi
sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang
terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala
wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi listrik;
Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk
olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
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keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bretel
[suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule;
camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda;
celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana
dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana
trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk
wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik;
chasubles; chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat
pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu;
dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian
depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet [sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan
listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis; garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis];
gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun
kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun
rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun
untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian];
gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam
[bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak
sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea];
hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono];
haori-himo [pengencang tali untuk haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-
geta [bakiak kayu rendah]; hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang
[bagian dari pakaian]; ikat pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk
pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket
barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket
bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim;
jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket
katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian;
jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket
pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket
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safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca;
jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk
memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas kulit; jas
luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat; jas snowboard; jas taekwondo; jas tahan air
untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru; jeogori [pakaian dasar dasar
dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang];
jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata
rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus untuk kimono]; jumper yoga;
jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung
dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kancing untuk sepatu bola; kantong
untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos
replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck
tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kapten; karet
[alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki; kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus
kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga;
kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki; kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal;
kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi;
kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga;
kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat
dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal;
kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja
lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja
rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk
wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas;
kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib;
koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel
parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum
Halloween; kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang;
kostum renang dilengkapi dengan bra cup; kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta
(pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai
[bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi
celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu
bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots
[kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang
terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu;
mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin;
mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara;
mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui
sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus
bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi]; mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki
[jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin
[kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto,
bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall; overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat;
overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu;
pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk
selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian
dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu
tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas
ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian
hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo;
pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kulit;
pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban
dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak
laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria;
pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian
mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga
untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian
pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian
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renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-
anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai
untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk
kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk
dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca;
pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel)
yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak;
pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk
bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk memancing; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan,
jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja
(overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur,
kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat,
pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin
dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing;
pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan
tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif
atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
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sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk
alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu
tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi
mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk
anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel;
trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet
atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini;
tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici;
tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot
yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:09:11
540   EtiketJID2022064656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 411-413 Oxford Street-Unit 2, 02 W1C2PE London, United Kingdom
ASC REGENITY LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUGUSTINUS BADER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : AUGUSTINUS BADER : SUATU PENAMAAN
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Menyelenggarakan

pameran untuk tujuan komersial atau iklan; beriklan untuk orang lain di Internet; jasa-jasa informasi usaha dan komersil secara
online; memperbarui dan memelihara data dalam database komputer; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan
untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; organisasi pameran dagang untuk tujuan periklanan; pencarian data dalam
file komputer untuk orang lain; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; produksi iklan,
yaitu, produksi bahan iklan; promosi penjualan untuk pihak lain; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk
kecantikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:10:02
540   EtiketDID2022064657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Bulak Rantai No. 1, RT 001 RW 008, Kel. Tengah, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta

DR. DJOHAN GAZALI, MBA, ALEX VALENTINO GAZALI

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 :

: LIVELITE XTREME ALPHA SPIN USA TECHNOLOGY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Hijau, Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batu untuk Terapi; Peralatan dan instrumen medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:10:09
540   EtiketDID2022064658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Janur Hijau VII TD 1/3 RT/RW 007/001 Kelapa Gading Timur Kelapa Gading, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Dermawan Kusnadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Resman Halomoan Sidauruk S.H.,
Jalan Basuki Pulo Harapan VII No.163  Rt/Rw  007/006

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIO-DERM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat untuk digunakan dalam industri, pupuk; Pupuk Kompos; Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura;

Suplemen pupuk; campuran bahan-bahan kimia dan bahan-bahan alami digunakan untuk pupuk pertanian; pupuk; pupuk
alami; pupuk cair; pupuk kimia; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk
untuk penyubur tanaman budidaya pertanian; sediaan pupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:11:40
540   EtiketDID2022064659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LAUTZE NO. 63, RT. 016-RW. 001 KEL. KARANG ANYAR, KEC. SAWAH
BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

SUBAGIO TIONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DONEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Girdle sebagai pakaian dasar; Mantel; Pakaian olahraga; Pakaian tahan air; Sweater; alas kaki; baju; celana; celana

panjang; celana pendek; dasi; gaun; ikat pinggang; jaket; jas; kaos; kaos kaki; kemeja; pakaian; pakaian pengendara sepeda;
penutup kepala; rajutan [pakaian]; rok; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bersepeda; sepatu olahraga;
sepatu santai; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:13:36
540   EtiketD072022064660

Halaman 154 dari 1012



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kota Bambu Utara RT005 RW005, Kel. Kota Bambu Utara, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11420

Eppy Budaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENYA' CAKE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan berbahan dasar tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:14:35
540   EtiketDID2022064661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GATOT SUBROTO BARAT NO. 348, Kota Denpasar, Bali, 80118
GENTDA SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOTOMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===aki mobil; aki motor; baterai untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:16:38
540   EtiketDID2022064662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Lippo (d/h. Menara Asia) Lt. 8, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo
Village Karawaci, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

PT INTI ANUGERAH PRATAMA

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 :

: LIPPO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; Kartu magnetik atau bersandi; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit

atau kulit imitasi; aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; akumulator [baterai]; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alat pendeteksi uang palsu
elektronika; alat untuk memeriksa perangko; baterai; baterai untuk ponsel; baterai, listrik; cakram laser; cakram padat audio-
video; catu daya tegangan tinggi; colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; compact disc; earphone untuk telepon
seluler; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; kamera
digital; kamera perekam; kamera sinematografi; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu magnetik yang dikodekan,
yaitu, kartu hadiah dan magnet
dekoratif; kartu telepon magnetik; kaset audio; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk telepon
seluler; komputer; komputer notebook; mesin fotokopi elektrostatik; mesin hitung; pelindung layar privasi disesuaikan untuk
telepon seluler; pemutar kaset; pemutar kaset audio; penerima audio dan video; pengisi daya baterai telepon seluler untuk
digunakan di kendaraan; penguat frekuensi audio; peralatan penerima dan pemancar radio; perangkat handsfree untuk
telepon seluler; pesawat telepon; radio; rekaman fonograf yang menampilkan musik; satu set telepon, peralatan penghubung
telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital,
penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi, penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi
radio dan peralatan radar, antena radio; stereo kendaraan; stereo mobil; tape recorder; telepon; telepon genggam;
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teleprinters; tuner modulasi amplitudo; walkie-talkie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:17:06
540   EtiketJ072022064663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sinar Budi GG.Sindi No.10 RT004 RW003, Kel. Pejagalan, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Anny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOKKIAN HOCIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:17:15
540   EtiketD102022064664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SEMOLOWARU UTARA 7/15, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60119
GEORGE LIANDO MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A PLYMOUTH + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===gula merah; madu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:17:30
540   EtiketDID2022064665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Tetuko raya No 33 A RT 10 RW 12 Cokrobedog Sisoarum, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55264

Anis Fuad Syaifudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CV UDAN WELAS FNB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan makanan yang

sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk
memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bahan perekat untuk makanan; Bakcang (Makanan
beras ketan diisi daging); Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan
bahan dasar kakao; 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.; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan;
Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang
dicampur rempah; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Es krim novelties
(bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es untuk minuman penyegar; Gandum giling untuk makanan manusia;
Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk
makanan; Gula tetes untuk makanan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Jus jahe
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[minuman]; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang
berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie;
Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah;
Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk
batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng,
alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan
daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil
utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan dengan bahan dasar terigu;
makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan
dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan
penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan
penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan ringan
batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan
dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan
ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu;
Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan
dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari
pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan
ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan
dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta;
Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan
terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat
dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan
yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk
makanan; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan
dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso;
Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman
berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa
untuk makanan; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pasta,
saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Penyedap
rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri
untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan
minuman; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk
untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk
zat tepung untuk makanan; Puding (makanan penutup); Ramuan beraroma untuk makanan; Sediaan aromatik untuk
makanan; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan
dasar pasta; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Snack Bar (Makanan); Soufflé
(makanan penutup); Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung
kental buat makanan; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Uli
(Makanan Dari Beras Ketan); affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; aroma untuk makanan/kue; bahan
makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan
untuk adonan roti dan kue; bahan pengental untuk makanan; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan
cokelat; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu dan
bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; camilan
granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran bubuk untuk sediaan minuman
cokelat; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; canapés (makanan kecil dari roti dengan
toping); custard [makanan penutup panggang]; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak
malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk
makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk
membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; esens untuk bahan makanan,
kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; essens
untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; garam untuk mengawetkan bahan makanan; ginseng olahan untuk
digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir untuk makanan; gluten
yang diolah sebagai bahan makanan; gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan
yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan;
jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; kue untuk makanan ringan; kunyit untuk makanan;
madu untuk makanan dan minuman; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging,
tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian;
makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang
bernutrisi yang berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau
nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung;
makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji
di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau
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bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-
bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu,
bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-
lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar
sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis,
dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi;
makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup
dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan
manis; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik;
makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat
probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan
ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao;
makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan
dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan
berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas
gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan
dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri
dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang;
maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman
berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar
karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman
berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman
berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan
beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan
toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan
dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis
kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu;
minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh
ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu;
minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan
tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman
sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh
dengan susu; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat;
minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-
minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur
dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; mitsumame [Makanan penutup
Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk
membuat minuman; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk
makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa
dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan;
perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa
untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk makanan atau minuman;
perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari
minyak esensial; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; produk makanan yang mengandung terutama tepung;
produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah]
untuk makanan manusia; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; sediaan Makanan dari Padi-
padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman
kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar
makanan karbohidrat; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; susu
malt menjadi perasa untuk minuman; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tapioca pearls (isian untuk minuman boba);
tapioka untuk makanan; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tepung kentang untuk
makanan; tepung untuk makanan dan minuman; tostadas (makanan khas Mexico)===
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Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Kota Administrasi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pluang+ + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan; Jasa

manajemen kekayaan,  yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa
dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan
penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham
secara daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Jasa-
jasa pemberian hadiah berdasarkan nilai (point reward); Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana investasi,
reksa dana, dana yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana terpisah,
dan produk investasi berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Penerbitan kupon, kode diskon dan
poin untuk program loyalitas pelanggan; Penyediaan penukaran keuangan untuk perdagangan sekuritas, saham, saham
(stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas,
perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Pertukaran komoditas, emas, perdagangan,
moneter dan sekuritas; agen untuk perdagangan berjangka komoditas; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan
derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; distribusi reksa dana; dompet mata uang digital dan layanan
penyimpanan; investasi; jasa analisis reksa dana; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen
portofolio; jasa investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund); jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang
sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk
perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan
mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa perdagangan
efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan kontrak berjangka efek pasar domestik; jasa perdagangan
efek/surat berharga; jasa perdagangan instrumen keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya;
jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar domestik; jasa pialang saham dan obligasi; jasa-jasa
keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi aset digital; layanan
investasi cryptocurrency; layanan konsultasi reksa dana; layanan kredit konsumen; layanan pemrosesan pembayaran poin
loyalitas; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan reksa dana; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu
menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui
sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan
komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak
ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara
elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat
berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi,
perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi
keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik,
layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan
dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen aset cryptocurrency; manajemen
keuangan dan broker dana berjangka; manajemen portofolio dan layanan investasi; manajemen/pengelolaan mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset digital; memberikan informasi akun
investasi online; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi keuangan
berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
memberikan informasi terkait dengan perdagangan komoditas berjangka; memberikan informasi terkait perdagangan
berjangka efek pasar domestik; memberikan informasi terkait perdagangan efek dan indeks berjangka di pasar luar negeri;
memberikan informasi terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; menyediakan informasi
on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan jasa keuangan yaitu, jasa
kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
rekonsiliasi dan penyelesaian; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet
elektronik; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; penyediaan dana investasi modal ventura; penyediaan informasi
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mengenai agen untuk perantara agen yang mempercayakan dengan perdagangan dengan komisi dalam pasar domestik
sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi sekuritas; penyediaan informasi mengenai perantara sekuritas, indeks
berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak berjangka sekuritas pasar asing; perbankan online dan jasa keuangan yang
dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perdagangan berjangka; perdagangan efek
berjangka pasar luar negeri; perdagangan emas; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya
secara online; pialang saham, komoditas, dan futures; transfer dana investasi dan layanan transaksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:21:21
540   EtiketDID2022064667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Baros Kulon Rt001 Rw008, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, 43281
Riyandi Elga

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barack Taste
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : The Rolling Tobacco = Tembakau Linting, Barack Taste = Bako Racikan Rasa
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tembakau linting; Tembakau perasa; kreteks; produk-produk tembakau; tembakau; tembakau linting tangan; tembakau

pipa; tembakau rokok; tembakau untuk digulung sendiri; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:23:08
540   EtiketDID2022064668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Riau Nomor 26, Kel. Kampung Baru, Kec. Senapelan, Kota Pekanbaru, Prov.
Riau, Riau

PT. BUMI LANCANG KUNING PUSAKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLKP & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan; Genteng dari logam; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Lembaran

Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan
lapisan seng dan almunium berwarna; Rangka atap baja ringan; atap baja ringan; genteng metal galvanis; hollow baja ringan;
kanal c baja ringan; rangka baja ringan kanal c; rangka baja ringan untuk bangunan; reng baja ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:23:37
540   EtiketDID2022064669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plumbungan RT.05 RW.02 Kel. Plumbungan Kec. Sukodono, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61258

Aufa Anisah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Fanisha + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain ecoprint; kain sarung batik; kain shibori===

Halaman 160 dari 1012



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:25:48
540   EtiketJ072022064670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Surya Wijaya II/Y-6
Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11520

Anissa Maretti Djohar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hungeryou
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dekorasi kue; penyediaan makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:27:44
540   EtiketDID2022064671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Giri Loka 3, Jl. G. Sundoro 1 Blok W No.77, RT.001/RW.003, Kelurahan Lengkong
Wetan, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, Banten

AUGUSTINA CARLA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KARURA + LOGO + KARAKTER HURUF NON LATIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Kuning emas, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju koko; Bedong; Busana Muslim; Celana jeans; Daster tidur; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Kaos tanpa lengan;

Kerudung kepala; Mukena; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pashmina; Sarung tangan bayi; Songkok (Peci); Sweater; Tutup
kepala; alas kaki; baju kaos [pakaian]; bra; cadar; celana; celana dalam; dalaman jilbab; dasi; daster; ikat pinggang [pakaian];
jaket [pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; jilbab; kain tadah liur bayi; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kaos singlet;
kemeja; pakaian; pakaian dalam; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian jadi; pakaian renang; pakaian tidur untuk anak-
anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; piyama untuk anak-anak;
piyama untuk orang dewasa; rok; rompi; sabuk kulit [pakaian]; sandal; sarung; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan rajutan;
sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

26/08/2022 14:29:34
540   EtiketDID2022064672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Karangmalang Desa Mejobo RT 09 RW 04 Kecamatan Mejobo, Kabupaten
Kudus, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59381

Habibur Rohman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap MENARA LAUT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam Masak beryodium; Garam meja; garam; garam untuk memasak; garam yang bisa dimakan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2022 05:11:27
540   EtiketDID2022064851

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sumojoyo Prawiro RT.002 RW.002, Mojokrapak, Kec. Tembelang, Kab. Jombang
Prov. Jawa Timur, Kabupaten Jombang, Jawa Timur

YULIATI NUGRAHANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: M. Djarot Rudi Rahardjo S.H.
Komplek Pasadena, Jalan Rofina D3-14, Rt. 004 Rw. 011 Kelurahan Margahayu
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGEHITS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, coklat, hijau, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sate Sosis Ayam; Sate Sosis Sapi; Sosis ayam; bakso ayam; nugget ayam; sosis sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2022 08:12:35
540   EtiketJID2022064854

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. INDUSTRI NO. 15, TOWER A LT. 20 NO. 15-16, KEL. ARJUNA, KEC.
CICENDO, Kota Bandung, Jawa Barat, 40172

AUM TAE HWAN

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 :

: 꼬끼치킨요. Kkoki Chicken yo + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 꼬끼치킨요. Kkoki Chicken yo = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; Restoran Masakan Korea===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2022 08:16:48
540   EtiketJID2022064855

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PROF. IR. SUTAMI NO. 12 MAKASSAR, KEL. PARANG LOE, KEC.
TAMALANREA, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90212

PT. CATUR PUTRAHARMONIS

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 :

: BENGKEL MAHAPUTRA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BENGKEL MAHAPUTRA = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Hijau, Kuning, Orange, Navy, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa merakit rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa pelumasan, perawatan dan perbaikan kendaraan; Jasa- jasa

dibidang bengkel kendaraan; Layanan perbaikan dan pemasangan terkait mobil, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau
kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang yang terkait; Salon mobil dan motor; jasa bengkel kendaraan
bermotor; pelumasan kendaraan dengan lemak/gemuk; pencucian mobil; perbaikan dan pemeliharaan alat pendingin udara;
perbaikan, pemeliharaan dan perbaikan mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2022 08:43:41
540   EtiketDID2022064856

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Prof HM. Yamin, SH. No. 292, Kel. Sei Kera Hilir II, Kec. Medan Perjuangan, Kota
PT. SUMATERA SIBERIA KOMPANIYA
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Medan, Sumatera Utara
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALIDUM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ekstrak herbal Cina untuk keperluan medis; Formula obat herbal; Jamu herbal; Krim obat herbal; Minuman herbal untuk

keperluan pengobatan; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet;
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; Suplemen herbal organik dan non-organik; ekstrak herbal obat;
obat luar berbahan baku herbal; obat-obatan; obat-obatan herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen makanan di alam
infus herbal campuran untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2022 08:45:20
540   EtiketDID2022064857

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PULAU PAMAGARAN, KAWASAN INDUSTRI MEDAN - III NO. A-19, TANGKAHAN,
MEDAN LABUHAN, Kota Medan, Sumatera Utara

PT. SINAR BINTANG REZEKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAHKOTA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Semprot Elektrik; Alat penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot; Mesin dan alat untuk

pemolesan (elektrik); Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; alat penyemprot (mesin); mesin penyemprot air; mesin
penyemprotan; penyemprot insektisida [mesin]; penyemprot otomatis untuk lukisan elektrostatik; pot air kondensasi;
semprotan limbah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2022 09:12:44
540   EtiketDID2022064858

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PULAU PAMAGARAN, KAWASAN INDUSTRI MEDAN - III NO. A-19, TANGKAHAN,
MEDAN LABUHAN, Kota Medan, Sumatera Utara

PT. SINAR BINTANG REZEKI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEPALA AYAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Semprot Elektrik; Alat penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot; Mesin dan alat untuk

pemolesan (elektrik); Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; alat penyemprot (mesin); mesin penyemprot air; mesin
penyemprotan; penyemprot insektisida [mesin]; penyemprot otomatis untuk lukisan elektrostatik; pot air kondensasi;
semprotan limbah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2022 09:23:16
540   EtiketDID2022064859

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PULAU PAMAGARAN, KAWASAN INDUSTRI MEDAN - III NO. A-19, TANGKAHAN,
MEDAN LABUHAN, Kota Medan, Sumatera Utara

PT. SINAR BINTANG REZEKI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUNGA RAYA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Semprot Elektrik; Alat penyemprot pewangi dan pemberantas hama pada pembersih penyedot; Mesin dan alat untuk

pemolesan (elektrik); Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; alat penyemprot (mesin); mesin penyemprot air; mesin
penyemprotan; penyemprot insektisida [mesin]; penyemprot otomatis untuk lukisan elektrostatik; pot air kondensasi;
semprotan limbah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2022 09:44:18
540   EtiketDID2022064860

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.24, Nanshanzai, Shicheng Village, Daitou Town, Xiuyu District, Putian City, Fujian
Province

LIN CHAOQIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHEBAG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang

kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases),
tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian,
koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet paspor;
Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet untuk uang logam; Dompet; Ransel; Tas-tas; bagasi; dompet kecil; koper; koper
dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; payung dan payung matahari; tas bepergian; tas kantor; tas
tangan; Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; KULIT ANAK
KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk
kubus; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk penyimpanan sendal selop; Koper bagasi; Koper bagasi dengan
roda; Koper listrik; Koper robot; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak topi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit
binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA LEMPENGAN
EMAS; Label bagasi; Label untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan;
Pegangan tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pemegang label kulit; Penutup tas; Perangkat untuk hewan;
RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; SEPASANG KOTAK
KULIT HITAM BERISI GULUNGAN PERKAMEN DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sarung; TALI UNTUK
MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tali;
Tali bahu dari kulit; Tali kekang untuk hewan, cambuk, pelana; Tas  (selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan
dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk
tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi  mobil); Tas Boston; Tas Kulit; Tas bayi; Tas besar
berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing
terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas pinggang; Tas
punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali
serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil;
Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper,
dompet saku, dompet; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas-tas;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu kredit; Tempat kartu kulit; Tempat
pil obat untuk bepergian; Tongkat; Tongkat berjalan Nordic; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing];
alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan];
alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [penutup mulut]; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan
pakaian kuda dari logam mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; alat untuk membawa  jas, kemeja
dan gaun; amplop kulit untuk kemasan barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung;
bagian logam untuk tas; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan tali binatang; ban perut untuk anjing;
bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat
untuk pelana; bantalan lutut untuk kuda; bantalan untuk sadel kuda; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit
imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain;
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bingkai belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk
payung atau payung; bit untuk kuda; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu
binatang; bulu dijual dalam jumlah besar; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk
hewan peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung;
cribing straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan peliharaan
[pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari
logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet
genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia;
dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit;
dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan];
dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan
dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet
kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet
malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu
[dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang
kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet wanita; dompet
yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di
pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; folder konferensi; galah atau tongkat untuk pendaki; gendongan bayi
dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas
Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda; kalung anjing;
kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk
anjing; kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung untuk
hewan*; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan;
kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja;
kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong pelana *;
kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan
barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet kuda; kasing kartu kredit; kasing
kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing kulit; katup kulit; kekang [harness];
kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kendali untuk
membimbing anak-anak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; koper; koper [bagasi]; koper
bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar untuk bagasi; koper
besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi
untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan roda; koper dokumen; koper kecil; koper kulit;
koper lipat; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak
kulit; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak papan tulis; kotak serat vulkanisir; kotak tempat alat cukur dalam
bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak topi dari kulit; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi;
kotak topi untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang];
kulit binatang; kulit bulu; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau
setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit
imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung,
tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas
kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar; kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit imitasi; kulit imitasi
dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau
setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit
untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi
dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk
bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda;
lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan
kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi];
neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator
garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian kuda; pakaian untuk bagal; pakaian untuk
hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian untuk kuda poni; pakaian untuk
llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka anjing; payung; payung dan payung matahari; payung
golf; payung hujan; payung matahari; payung pantai; payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar
yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data
nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan
tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja;
pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pembawa anak;
pembawa garmen; pembawa garmen untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian
untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor  kuda; pembungkus
kaki kuda; pemegang koin (dompet); pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin; pengikat
untuk pelana; pengunci kaki; penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda]; penutup
mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan; penutup
payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk hewan;
penutup untuk sadel kuda; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; pohon pelana;
portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas sekolah
Jepang]; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel
sekolah; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut;
sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain
perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung bepergian dari kulit; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat
lipat; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing; sepatu bot
kuda; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro [Kantong
utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; spring casing dari kulit; tag
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bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali jalu; tali kekang; tali kekang dari
kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna; tali leher kuda; tali pengekang
untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat untuk kucing; tali pengikat untuk
kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali
untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk melatih kuda; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali
yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas
[amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit,
kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barel; tas
belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang;
tas belanja tekstil; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas
bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku; tas buku sekolah; tas cukur dijual kosong;
tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas
fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas
gimnastik; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk
belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk
membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi
dengan troli; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kecil dari kulit; tas kecil penyimpan surat dan
dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kosmetik dijual kosong; tas kotak rias; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah
bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas
mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet
[purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas
pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas penyusun barang-barang
perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan
mandi dijual kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas
pundak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam
mulia; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang;
tas selempang untuk menggendong bayi; tas sepatu untuk perjalanan; tas serut; tas spons; tas suvenir; tas tangan; tas tangan
fashion; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas
travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas
uang; tas untuk bepergian; tas untuk berkemah; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk
membawa hewan; tas untuk membawa mainan; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk
pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor;
tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat
dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek [leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat)
dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat dokumen bisnis; tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet);
tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu
kredit dari kulit; tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu
nama; tempat kartu panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan
tempat kartu panggilan.; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan
kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat tiket dari kulit; tips yang
khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan tongkat hiking; tongkat; tongkat gunung; tongkat hiking; tongkat jalan; tongkat
jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk binatang; topeng
terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk
tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-up untuk alat-alat
tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan industri dari kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

27/08/2022 09:49:28
540   EtiketDID2022064861

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No.24, Nanshanzai, Shicheng Village, Daitou Town, Xiuyu District, Putian City, Fujian
Province

LIN CHAOQIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHETAS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang

kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases),
tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian,
koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet paspor;
Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet untuk uang logam; Dompet; Ransel; Tas-tas; bagasi; dompet kecil; koper; koper
dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; payung dan payung matahari; tas bepergian; tas kantor; tas
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tangan; Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; KULIT ANAK
KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk
kubus; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk penyimpanan sendal selop; Koper bagasi; Koper bagasi dengan
roda; Koper listrik; Koper robot; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak topi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit
binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA LEMPENGAN
EMAS; Label bagasi; Label untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan;
Pegangan tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pemegang label kulit; Penutup tas; Perangkat untuk hewan;
RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; SEPASANG KOTAK
KULIT HITAM BERISI GULUNGAN PERKAMEN DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sarung; TALI UNTUK
MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tali;
Tali bahu dari kulit; Tali kekang untuk hewan, cambuk, pelana; Tas  (selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan
dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk
tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi  mobil); Tas Boston; Tas Kulit; Tas bayi; Tas besar
berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing
terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas pinggang; Tas
punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali
serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil;
Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper,
dompet saku, dompet; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas-tas;
Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu kredit; Tempat kartu kulit; Tempat
pil obat untuk bepergian; Tongkat; Tongkat berjalan Nordic; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing];
alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan];
alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [penutup mulut]; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan
pakaian kuda dari logam mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; alat untuk membawa  jas, kemeja
dan gaun; amplop kulit untuk kemasan barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung;
bagian logam untuk tas; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan tali binatang; ban perut untuk anjing;
bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat
untuk pelana; bantalan lutut untuk kuda; bantalan untuk sadel kuda; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit
imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain;
bingkai belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk
payung atau payung; bit untuk kuda; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu
binatang; bulu dijual dalam jumlah besar; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk
hewan peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung;
cribing straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan peliharaan
[pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari
logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet
genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia;
dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit;
dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan];
dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan
dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet
kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet
malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu
[dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang
kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet wanita; dompet
yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di
pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; folder konferensi; galah atau tongkat untuk pendaki; gendongan bayi
dikenakan di tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa [Payung kertas
Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda; kalung anjing;
kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk
anjing; kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung untuk
hewan*; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (sampul) kulit untuk pengepakan;
kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk belanja;
kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong pelana *;
kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan
barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet kuda; kasing kartu kredit; kasing
kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing kulit; katup kulit; kekang [harness];
kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kendali untuk
membimbing anak-anak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; koper; koper [bagasi]; koper
bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar untuk bagasi; koper
besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi
untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan roda; koper dokumen; koper kecil; koper kulit;
koper lipat; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak
kulit; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak papan tulis; kotak serat vulkanisir; kotak tempat alat cukur dalam
bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak topi dari kulit; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi;
kotak topi untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang];
kulit binatang; kulit bulu; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau
setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit
imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung,
tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas
kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar; kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit imitasi; kulit imitasi
dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau
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setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit
untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi
dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk
bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda;
lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan
kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi];
neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator
garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian kuda; pakaian untuk bagal; pakaian untuk
hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian untuk kuda poni; pakaian untuk
llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka anjing; payung; payung dan payung matahari; payung
golf; payung hujan; payung matahari; payung pantai; payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar
yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data
nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan
tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja;
pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pembawa anak;
pembawa garmen; pembawa garmen untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian
untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor  kuda; pembungkus
kaki kuda; pemegang koin (dompet); pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin; pengikat
untuk pelana; pengunci kaki; penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda]; penutup
mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan; penutup
payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk hewan;
penutup untuk sadel kuda; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; pohon pelana;
portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas sekolah
Jepang]; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel
sekolah; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut;
sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain
perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung bepergian dari kulit; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat
lipat; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing; sepatu bot
kuda; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro [Kantong
utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; spring casing dari kulit; tag
bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali jalu; tali kekang; tali kekang dari
kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna; tali leher kuda; tali pengekang
untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat untuk kucing; tali pengikat untuk
kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali
untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk melatih kuda; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali
yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas
[amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit,
kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barel; tas
belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang;
tas belanja tekstil; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas
bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku; tas buku sekolah; tas cukur dijual kosong;
tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas
fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas
gimnastik; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk
belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk
membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi
dengan troli; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kecil dari kulit; tas kecil penyimpan surat dan
dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kosmetik dijual kosong; tas kotak rias; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah
bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas
mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet
[purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas
pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas penyusun barang-barang
perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan
mandi dijual kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas
pundak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam
mulia; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang;
tas selempang untuk menggendong bayi; tas sepatu untuk perjalanan; tas serut; tas spons; tas suvenir; tas tangan; tas tangan
fashion; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas
travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas
uang; tas untuk bepergian; tas untuk berkemah; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk
membawa hewan; tas untuk membawa mainan; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk
pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor;
tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat
dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek [leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat)
dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat dokumen bisnis; tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet);
tempat kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu
kredit dari kulit; tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu
nama; tempat kartu panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan
tempat kartu panggilan.; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan
kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat tiket dari kulit; tips yang
khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan tongkat hiking; tongkat; tongkat gunung; tongkat hiking; tongkat jalan; tongkat
jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk binatang; topeng
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terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk
tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-up untuk alat-alat
tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan industri dari kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2022 08:04:14
540   EtiketJID2022064895

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku business  +  lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ORANGE, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyiaran; Jasa penyiaran digital; Jasa penyiaran radio online; Jasa penyiaran televisi online; Jasa telekomunikasi,

yaitu, peringatan jaringan komunikasi global sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transmisi data dan/atau
informasi terkait transaksi keuangan elektronik; Layanan telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada
internet dan media lainnya; Streaming rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload
berupa musik dan hiburan musikal; layanan penyiaran video; menyediakan akses ke database dan direktori melalui jaringan
komunikasi untuk memperoleh data di bidang musik, video, film, kartun, buku, kartun, televisi, permainan, dan olahraga;
menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform transaksi di Internet; pengiriman musik digital melalui
transmisi elektronik; penyediaan akses ke portal Internet yang menampilkan program video-atas-permintaan; penyiaran video,
penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi, kartun, film, berita, olahraga, permainan,
acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer global, komputer, dan jaringan komunikasi
lainnya;; siaran audio dari kata yang diucapkan, musik, konser dan program radio; siaran musik; streaming audio; streaming
content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi lainnya; streaming video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2022 08:37:23
540   EtiketDID2022064896

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku business  +  lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ORANGE, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema

insentif penjualan dan promosi, skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi;
Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia;
Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon
genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak
komputer dan peralatan dan instrumen untuk digunakan yang berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer untuk
keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
manajemen jaringan.; Perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan, penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata
uang digital secara elektronik, dan mengatur transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak
komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak untuk komputer; Program
computer, perangkat lunak computer, rekaman audio dan/atau video; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh);
Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); aplikasi perangkat
lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten digital pribadi; aplikasi perangkat
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lunak komputer, dapat diunduh; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat keras dan lunak
komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang virtual; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data;
perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon
seluler; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat
lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis;
perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak
komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak
komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak komputer
untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak
komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk
memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat
lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan
mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan
pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak manajemen dokumen;
perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak sistem operasi
komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat
lunak sinkronisasi data; program dan perangkat lunak komputer; program komputer (perangkat lunak yang dapat diunduh);
program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2022 08:56:56
540   EtiketJID2022064897

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku business  +  lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ORANGE, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain sistem informasi yang berkaitan dengan keuangan; Jasa desain, pengembangan, peminjaman dan penyewaan

komputer dan peranti lunak komputer untuk layanan perbankan dan keuangan; Jasa pengembangan lingkungan virtual online
untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter
elektronik (jasa komputer); Jasa penyediaan mesin pencarian untuk mendapatkan data yang menampilkan informasi di bidang
berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, kebudayaan, dan kesejahteraan (wellness) melalui internet; Jasa-jasa
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; Layanan penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan
transaksi, identifikasi, dan informasi keuangan; Layanan perangkat lunak sistem komputer; Pembuatan perangkat lunak;
Penelitian di bidang manajemen bisnis; Pengembangan manajemen bisnis standar sukarela; desain dan pengembangan
perangkat lunak pengambilan data; desain perangkat lunak basis data komputer; desain perangkat lunak komputer; desain
perangkat lunak sistem operasi; hosting situs web online untuk membuat dan hosting situs web mikro untuk bisnis; instalasi
dan pemeliharaan perangkat lunak basis data; instalasi perangkat lunak basis data; instalasi perangkat lunak komputer; jasa
penyedia perangkat lunak aplikasi komputer untuk keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses bisnis,
dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan; konsultasi IT  di bidang manajemen hubungan pelanggan,
keuangan dan administrasi, sumber daya manusia, penggajian dan pemrosesan dokumen; konsultasi di bidang pemrograman
dan pengembangan portal e-bisnis; konsultasi perangkat lunak komputer; layanan komputer dan teknologi untuk
mengamankan informasi pribadi dan keuangan; layanan konsultasi perangkat lunak komputer; 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; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak bisnis
yang tidak dapat diunduh; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
menganalisis data keuangan dan menghasilkan laporan; pembaruan perangkat lunak komputer; pembaruan perangkat lunak
pengolahan data; pemeliharaan perangkat lunak basis data; pemrograman perangkat lunak untuk manajemen basis data;
pengembangan perangkat lunak; pengembangan perangkat lunak basis data komputer; pengembangan perangkat lunak
komputer; penggunaan sementara dari piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk intelijen bisnis, wawasan proses bisnis,
anlisa data, manajemen informasi, manajemen pengetahuan, manajemen hubungan dengan pelanggan, serta sumber
perusahaan dan manajemen resiko; penggunaan sementara piranti lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyimpan,
mengelola, melacak, dan menganalisa data bisnis; penyediaan perangkat lunak aplikasi; penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan menelusuri informasi, foto, ulasan, peringkat/nilai bisnis dan organisasi;
penyewaan perangkat lunak basis data komputer; penyewaan perangkat lunak komputer; penyewaan perangkat lunak
komputer untuk manajemen keuangan; penyewaan perangkat lunak untuk manajemen basis data; penyewaan perangkat
lunak untuk pemrosesan data; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan; penyimpanan informasi bisnis secara
elektronik; penyimpanan informasi bisnis yang terkomputerisasi; penyimpanan informasi keuangan secara elektronik; rekayasa
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Perangkat Lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2022 10:26:56
540   EtiketDID2022064898

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Singkil RT 005 RW 002 Ds/Kec. Astanajapura , Kabupaten Cirebon, Jawa
Barat, 45181

Muhimmah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARoza
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN ORANGE
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Brownies Coklat; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar

gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk bawang; Kue Nastar Keju; Kue kering (pastri); Kue-kue kering
berbahan dasar dari beras; 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.; Pastel berisi daging dan sayuran; Wafer (pie); brownies; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian;
keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi;
keripik pangsit; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik
tortilla jagung; keripik udang; kerupuk ikan; kerupuk nasi; kue basah; kue kering; kue kering berbentuk kerang; kue kering
kastengel; kue nastar; kue, biskuit, kue kering; makaroni [kue kering]; nachos [keripik tortilla]; pastel; pie cokelat; pie pisang;
spiced cookies (kue kering); tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es
konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2022 10:45:19
540   EtiketJID2022064899

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nirwana Estate Blok J No. 40, RT/RW 003/013, Pakansari, Cibinong, Kabupaten
Bogor, Jawa Barat

NURUL ANJAR PRASTIWI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VETOPET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko eceran secara online untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; Penjualan

eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan
jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di
bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim,
lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan
kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana
ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam
tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu
hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga,
label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit,
yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat
dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak
peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang
berbagai macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; 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;
jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk sampah
untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan pakan untuk hewan; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan
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melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan
kedokteran hewan, anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu
yang disesuaikan untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah
untuk penggunaan medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat,
udara atau air, aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak,
kembang api, logam mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat
pengukur waktu, lencana dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan
kemeja, jepitan dasi, pin dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia,
mekanisme untuk jam dan arloji, hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang
arloji, tali arloji, arloji, jam tangan, alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas
dan karton, barang cetakan, bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk
keperluan alat tulis menulis atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan
pengajaran, lembaran, film dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda,
album, bahan seniman, tas [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur,
selebaran dan publikasi cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak
pena, kotak alat tulis menulis, katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis],
penghapus, spidol , kartu hadiah, voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo,
pena tinta, tinta untuk pena, label koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil,
pensil, pulpen, poster, tiket tercetak, catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja
[pembawa] dari plastik, stempel [segel] , stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot),
bagan dinding untuk digunakan sebagai buku harian, papan tulis putih; layanan eceran atau grosir untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk
alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk artikel kedokteran hewan; layanan grosir untuk instrumen hewan; layanan
grosir untuk persiapan dokter hewan; layanan grosir untuk persiapan hewan dan artikel; layanan grosir untuk sediaan farmasi,
kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan grosir untuk tempat tidur untuk hewan; layanan grosir yang
berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan artikel kedokteran hewan; layanan
grosir yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan higienis untuk hewan;
layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan
persiapan dokter hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan grosir yang berkaitan
dengan sampah untuk hewan; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik
dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan
binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi,
sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up,
sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum
ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut
[kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik],
gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga,
alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan
paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit,
koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen
dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan,
mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk
alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan ritel untuk artikel kedokteran hewan;
layanan ritel untuk instrumen hewan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk persiapan dokter
hewan; layanan ritel untuk persiapan hewan dan artikel; layanan ritel untuk persiapan perawatan hewan; layanan ritel untuk
sampah untuk hewan; layanan ritel untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; layanan ritel
untuk tempat tidur untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan artikel kedokteran hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan instrumen hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan
peralatan higienis untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan dokter hewan; layanan ritel yang berkaitan
dengan persiapan hewan dan artikel; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan perawatan hewan; layanan ritel yang
berkaitan dengan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko
grosir menampilkan instrumen hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko
grosir menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko grosir menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko
grosir menampilkan sampah untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko grosir
online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan artikel kedokteran
hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko grosir online yang
menampilkan persiapan dan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan dokter hewan;
layanan toko grosir online yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko grosir yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko grosir yang
menampilkan peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk hewan; layanan toko
ritel menampilkan instrumen hewan; layanan toko ritel menampilkan persiapan dokter hewan; layanan toko ritel menampilkan
persiapan hewan dan artikel; layanan toko ritel menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel menampilkan
sampah untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan tempat tidur untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
peralatan higienis untuk hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel
online yang menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan artikel kedokteran hewan;
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 tempat tidur untuk hewan; layanan toko
ritel yang menampilkan artikel kedokteran hewan; layanan toko ritel yang menampilkan peralatan higienis untuk hewan;
manajemen bisnis praktik kedokteran hewan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2022 11:53:35
540   EtiketJID2022064900

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Kembar Timur V no. 34, Kota Bandung, Jawa Barat, 40253
Untung Wijaya Yo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lukisan Kuda
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu tua dan kuning tua
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===melakukan kelas latihan; memimpin kelas; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan;

penyelenggaraan konferensi bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2022 11:54:14
540   EtiketDID2022064901

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: parengan rt 18 rw 04 kraton, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61262
Laili Affidah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Malay Beauty Skincare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : silver, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan penghapus perekat; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali

atsiri] [deterjen]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan
kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; balsem, selain untuk keperluan medis; batu tawas [astringen]; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
tubuh berkilau; cologne setelah bercukur; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran
tubuh dalam bentuk pil; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esensi badian; gel lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah bercukur; kain dan kertas abrasif;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik tanpa obat; krim after-shave (non-obat); krim anti-kerut untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim boot; krim kaki tanpa obat; krim
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang
bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
lembar abrasif; lilin boot; lilin mobil; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; make-up tubuh;
mandi busa bayi; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak
almond; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; pasta abrasif; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab tubuh; pemerah pipi; penyegar nafas; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis
palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; rendam kaki tanpa pengobatan; sabun almond; sabun
antiperspirant; sabun batangan untuk mandi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sampo ketombe tanpa obat; sediaan
abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba
guna untuk barang-barang perokok; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; semir boot; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; stiker seni tubuh; susu almond untuk keperluan
kosmetik; susu pelembab setelah bercukur; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tubuh gemerlap; warna pipi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

28/08/2022 12:28:12
540   EtiketJID2022064902
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Meruya Indah Blok J No. 3, RT. 002/007, Kel. Meruya Selatan,  Kec.
Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11650, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

Tan Sunaryo Tandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: bukuku business  +  lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ORANGE, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Analisis data keuangan; Jasa manajemen asuransi; Jasa penilaian resiko keuangan; Jasa perencanaan keuangan dan

manajemen keuangan; Kliring dan rekonsiliasi transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global;
Layanan administrasi pembayaran melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan melalui jaringan komunikasi global;
Layanan keuangan untuk memungkinkan transfer dana dan pembelian barang dan jasa yang ditawarkan oleh orang lain,
semua disediakan melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi
pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi
pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik
semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan konsultasi strategi keuangan; Layanan manajemen investasi dan
keuangan; Layanan pembayaran dompet elektronik; Layanan perbankan pribadi; Layanan pinjaman pribadi; Layanan rekening
bank; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi global; Layanan uang elektronik; Layanan valuta
asing elektronik; Manajemen aset keuangan; Memfasilitasi pembayaran elektronik melalui perangkat lunak; Menyediakan
layanan untuk melakukan pembayaran pada kartu prabayar di gerai toko; Menyediakan layanan untuk melakukan pembayaran
pada kartu prabayar melalui jaringan komunikasi global; Nasehat asuransi; Penyediaan pinjaman industri; Penyediaan
pinjaman komersial; Penyediaan pinjaman konsumen; Pinjaman sindikasi; administrasi klaim asuransi; broker asuransi; broker
asuransi, reasuransi, investasi dan pensiun; jasa keuangan yang berkaitan dengan penyediaan dan penataan modal; jasa
keuangan, investasi dan asuransi; jasa perbankan melalui telepon; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa-jasa moneter melalui
jaringan komunikasi global; jasa/layanan transaksi keuangan; konsultasi asuransi; konsultasi keuangan; konsultasi keuangan
yang berkaitan dengan perpajakan; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; layanan keuangan; layanan
keuangan, yaitu, menyediakan informasi keuangan seperti perdagangan pasar dan informasi kutipan surat berharga/ sekuritas
(securities); layanan kredit dan pinjaman; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran tagihan; layanan pembiayaan
dan pinjaman; layanan pemrosesan pembayaran; layanan perantara keuangan; layanan perbankan elektronik; layanan
perbankan yang berkaitan dengan setoran uang; manajemen keuangan; memproses pembayaran untuk pembelian barang
dan jasa melalui jaringan komunikasi elektronik; mengatur hipotek dan pinjaman; mengatur pinjaman terhadap keamanan;
menyediakan fasilitas pinjaman dan kredit; peningkatan modal untuk akuisisi dan merger bisnis; penyediaan situs web yang
menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perbankan elektronik melalui
jaringan komputer global [Internet banking]; perbankan investasi; perbankan komersial on-line; perbankan pedagang;
perbankan swasta; perencanaan keuangan; pinjaman angsuran; pinjaman hipotek; pinjaman sewa-beli; urusan perbankan,
operasi bank dan kredit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 08:40:43
540   EtiketD222022064952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Tengahan, Nguwet, Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah 56771,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

PT. MEDIKA MAESINDO GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Solida Healthcare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); filter masker pernapasan non medis; filter untuk

masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non medis; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kartrid filter untuk masker pernapasan; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan
pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung
debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis;
masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker pernapasan untuk mencegah
kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan
buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah penyelam; masker wajah untuk
berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; sarung tangan neoprene, masker;
sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk
penggunaan medis===
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===Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); filter masker pernapasan non medis; filter untuk
masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non medis; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu;
kartrid filter untuk masker pernapasan; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk perlindungan
pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung; masker pelindung
debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan untuk keperluan medis;
masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker pernapasan untuk mencegah
kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan, selain untuk pernapasan
buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah penyelam; masker wajah untuk
berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; sarung tangan neoprene, masker;
sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk
penggunaan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 08:44:30
540   EtiketJID2022064953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Lippo (d/h. Menara Asia) Lt. 8, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo
Village Karawaci, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

PT INTI ANUGERAH PRATAMA

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 :

: LIPPO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi kantor; Jasa ekspor impor; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen

bisnis; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,
pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan eceran; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk
orang lain; Pemasangan poster; Pengelolaan informasi perniagaan; Toko perhiasan; administrasi sewa guna real estat dalam
bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; agen informasi komersial; jasa penyelenggaraan pameran
untuk tujuan niaga atau iklan; 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 penyediaan barang; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen hotel; layanan ritel disediakan oleh supermarket; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis
restoran; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; minimarket; penelitian
pemasaran; penilaian bisnis; persewaan kios penjualan; supermarket; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 08:44:51
540   EtiketD222022064954

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Tengahan, Nguwet, Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Kabupaten
Temanggung, Jawa Tengah, 56771

PT. MEDIKA MAESINDO GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Solida Healthcare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celemek medis untuk kedokteran gigi; Masker bedah sekali pakai; Pakaian medis; Penyangga tapak kaki untuk alas kaki;

Tempat tidur khusus dibuat untuk tujuan medis; alat pelindung diri untuk keperluan medis; pakaian pelindung untuk keperluan
medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 08:58:18
540   EtiketD222022064955
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Tengahan, Nguwet, Kranggan, Kab. Temanggung, Jawa Tengah, Kabupaten
Temanggung, Jawa Tengah, 56771

PT. MEDIKA MAESINDO GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Solida Healthcare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Handuk; alas tidur kertas sekali pakai; kain bukan tenunan; pelindung kasur [alas tidur]; penutup tempat tidur; selimut

penutup; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 08:59:06
540   EtiketDID2022064956

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PETA UTARA RT. 001 RW. 007, KEL. PEGADUNGAN KEC. KALI DERES, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

TAN, RIZKY RICHEZ

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 :

: RICHEZ HELMETZ + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api

untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu,
sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi; Peralatan keselamatan yaitu teknologi penghalang termal yang
digunakan pada topi keras dan helm pengaman; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan
telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; dudukan untuk kamera helm; headset dan helm virtual reality
disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; helm; helm berkendara; helm bisbol; helm hoki; helm kecelakaan;
helm kecelakaan untuk pengendara sepeda motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak;
helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung
untuk pengendara sepeda motor; helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol;
helm penangkap bisbol; helm pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard;
helm ski; helm snowboarding; helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola
Amerika; kamera helm; lampu keamanan helm [lampu keamanan berkedip]; masker wajah yang secara khusus diadaptasi
untuk helm pelindung olahraga; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pelindung
untuk helm; pelindung wajah untuk helm pelindung; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm;
tali dagu untuk helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm pemukul baseball;
tali dagu untuk helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk pengendara sepeda motor;
tas helm; tutup kepala menjadi helm pelindung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:02:31
540   EtiketJID2022064957

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sunter Rukan Permai Blok B no 22-23, sunter agung, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14350

IRSANDY HENDRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Butteria pattiserie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Dongker, Orange, Coklat, Cream
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar, layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan
minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan kafe; jasa kafe; jasa
penyediaan makanan berupa roti; kafe; kedai roti dan kue (bakeries); layanan kafe dan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:04:27
540   EtiketDID2022064958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenanga No.8, RT 003/ RW 004, Klego, Pekalongan, Kota Pekalongan, Jawa
Tengah, 51124

FARHAD AMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AIKMEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, black, grey, carob
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Reverse Osmosis; Air berkarbonasi; Air botolan; Air dan

minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan; Air mineral; Air mineral alami, selain
untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air minum atau air minum bersoda (mineral atau non-
mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air
pegunungan; Air rasa; Ale (tanpa alkohol); Ale beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari
minuman jus jahe; Bahan dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir
jahe dari minuman jus jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman;
Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Campuran untuk membuat minuman sorbet; Cola
[minuman ringan]; Cola [minuman tanpa alkohol]; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; India pale (bir) [IPAS]; Jahe
ale; Jus Salak; Jus bayam [Minuman]; Jus buah atau sayuran; Jus buah bubuk; Jus buah dan minuman buah; Jus buah-
buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus cranberry; Jus kelapa [minuman]; Jus lemon [minuman]; Jus rumput
laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Jus seledri
[minuman]; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  jus buah; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat
minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk membuat bir; Konsentrat untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol);
Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Air
Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman
Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco
Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman air kelapa; Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon;
Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol
penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan
dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
buah; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan
pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar madu, tanpa alkohol;
Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah
campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu,
soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui
dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah kering tidak beralkohol; Minuman buah kering, tanpa alkohol;
Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau;
Minuman dan jus buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman gandum (smoothie); Minuman gel
lidah buaya; Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan kacang;
Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus anggur; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan sayuran
dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman jus buah tanpa alkohol; Minuman jus
buah, tanpa alkohol; Minuman jus kelapa; Minuman jus prem asap; Minuman jus sayuran tanpa alkohol; Minuman jus sayuran,
tanpa alkohol; Minuman jus tebu; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain
pengganti susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk
medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.;
Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan berkarbonasi;
Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan rendah kalori; Minuman ringan yang tidak mengandung alkohol;
Minuman salju; Minuman salju beku sebagian; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond; Minuman sari kedelai;
Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman bernutrisi berbasis sayuran;
Minuman sayuran; Minuman serbat; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah
beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman sorbet;
Minuman tanpa akohol; Minuman tanpa alkohol dengan rasa cokelat; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk
penggunaan medis; Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang terbuat dari es dengan rasa;
Minuman yang tidak mengandung alkohol; Minuman, tanpa alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-
minuman yang tidak beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Porter (tanpa alkohol); Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman);
Sari sayuran; Sediaan tanpa alkohol untuk membuat minuman; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan
untuk membuat air mineral; Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup;
Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari
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sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk
minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan
hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout
(tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine (minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades
[minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; air [minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma
jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak
beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral
berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air
mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan
mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air minum
suling; air murni (minuman); air soda; air soda (berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; air yang
dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin
[minuman]; alcopop berbahan dasar bir; ale; ale (sejenis minuman beralkohol); ale jahe kering; anggur barley [bir]; anggur non
alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir;
bir; bir "Pilsner" yang dilindungi berdasarkan indikasi asal; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dalam
wadah hantaran; bir dengan kadar alkohol rendah; bir dengan rasa; bir hitam; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe
tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah
alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bir tanpa-alkohol; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon (bir); bock
[bir]; bubuk anggur merah [sediaan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng
untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman berbahan
dasar buah; bubuk untuk minuman berbuih; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat
minuman; campuran koktail non-alkohol; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir jagung]; cola
[minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah tanpa-alkohol;
ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk mempersiapkan
minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak malt untuk membuat minuman keras;
ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non beralkohol); es teh
berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat
minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman; esens hop  (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk
membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam
sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; hop (tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave
[minuman]; jus anggur; jus apel; jus belimbing; jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah (must)
yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus buah segar; jus delima; jus
jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu;
jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus
pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; kiwicha (bir);
koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat buah dan pure digunakan untuk
membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk membuat
minuman; konsentrat untuk membuat minuman buah; 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; kvass (minuman berfermentasi, rendah alkohol);
kvass [minuman tanpa-alkohol]; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral); maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout
(bir); minuaman anggur tanpa fermentasi; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman anggur, tanpa fermentasi;
minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman
beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu;
minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan
dasar biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar bir;
minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu,
krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai
minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan
dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman
berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar
sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk
untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah;
minuman berkarbonasi tanpa alkohol; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman
buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah;
minuman buah, tanpa alkohol; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas
ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari
kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak
mengandung soda; minuman dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang;
minuman ekstrak sayuran; minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi; minuman
energi bebas gula; minuman energi beralkohol; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-polycapsule;
minuman es Kelapa Muda Asam Manis; minuman es Manado; minuman es Selendang Mayang; minuman es agar-agar buah;
minuman es buah; minuman es buah durian; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman fermentasi lacto
berbahan dasar sayuran; minuman gel lidah buaya; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana; minuman hipotonik
dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman
jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus apel; minuman jus
buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan kandungan susu;
minuman jus cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus ginseng merah sebagai ginseng ale;
minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus sayuran tanpa-alkohol;
minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman lidah buaya, tanpa-
alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman pengembang otot;
minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco; minuman non alkohol
yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan dasar biji-bijian; minuman
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non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman olahraga; minuman
olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang mengandung elektrolit;
minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi
makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi; minuman rasa buah;
minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi; minuman ringan berbahan
dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah; minuman ringan rendah kalori;
minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sari apel; minuman sari bunga rosella; minuman sari kacang; minuman semi beku
yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa
alkohol; minuman tanpa alkohol mengandung daging buah; minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh;
minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus
ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus
jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin;
minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak
beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin;
minuman whey; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein
nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air
mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman
untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah, tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles
untuk minuman berbuih; porter (bir coklat pahit); porter [bir]; ragi bir; ragi bir untuk pembuatan bir; ramune [Minuman bersoda
Jepang]; rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol);
sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa
alkohol; sari buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan minuman tanpa alkohol berbahan dasar
serangga; sediaan untuk membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk membuat bir; sediaan
untuk membuat minuman tanpa-alkohol; serbat [minuman]; 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; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon); sikhye [minuman khas
korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-
alkohol lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green tea; sirup malt untuk
minuman; sirup red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat
limun; sirup untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat
minuman dengan rasa buah; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk
membuat minuman tanpa alkohol; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan
bubuk untuk membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie [minuman buah, buah yang mendominasi];
smoothie yang mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung
serangga; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies
[serangga mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejenis bir); sujeonggwa [minuman kayu
manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:12:33
540   EtiketDID2022064959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1-1, Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken, Japan
JTEKT Corporation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JTEKT (LOGO)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Landas poros (bagian-bagian mesin)===

===Bantalan untuk kendaraan darat; bantalan (bearings) [kendaraan darat]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:13:21
540   EtiketDID2022064960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Equity Tower lantai 35EF SCBD, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12190

PT MERPATI WAHANA RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : logo A
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:15:18
540   EtiketDID2022064961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawabali II No. 3, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. NUTRIFOOD INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchlis Mansur S.H.,
Trisula Perwari Building, Jalan Menteng Raya No. 35, Jakarta Pusat 10340

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HILOImunopro+
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru Tua, Ungu, Emas, Abu-abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; Makanan olahan dengan protein tambahan

terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan ringan
berbahan dasar yogurt; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan
keju; Minuman berbahan dasar susu; Minuman berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral;
Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Produk Susu Bubuk; Produk
makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman
makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan
dasar susu, susu UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral;
Susu dan produk susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan
utama) dan pengganti yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu
dan susu bubuk, baik dengan perasa maupun tidak; Susu yang mengandung rasa; makanan ringan berbahan dasar buah;
minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman non-alkohol disiapkan dari susu atau yoghurt;
sediaan bubuk untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; susu; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu
untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang
tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua;
susu dan produk hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu lanjutan
untuk anak kecil; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-
buahan; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:19:54
540   EtiketJID2022064962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Margonda Raya No. 512 Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat
PT. DASA PRIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JADIPRINT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemrosesan, pencetakan, dan reproduksi gambar fotografi dan digital; Pencetakan gambar digital secara online ke kertas

fotografi, buku fotografi atau merchandise; Percetakan bahan periklanan; jasa percetakan alat tulis; jasa percetakan dan
perencanaan vinil; pembuatan kustom spanduk dan bendera; pencetakan digital; pencetakan gambar foto dari media digital;
pencetakan, pencetakan litograf, sablon dan digital printing; percetakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:22:37
540   EtiketJID2022064963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Margonda Raya No. 512 Kel. Pondok Cina, Kec. Beji, Kota Depok, Jawa Barat
PT. DASA PRIMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JADIPRINT.COM + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Fasilitas hosting web on-line sebagai situs web dan situs seluler untuk orang lain untuk mengelola dan berbagi konten on-

line; Jasa penyediaan halaman web online yang menampilkan informasi pengguna tertentu, yang termasuk mesin pencarian
dan tautan web online untuk situs web lain; 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; Penyediaan penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat didownload untuk mengakses dan
menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diakses melalui
situs web; desain perangkat lunak untuk digunakan dengan mesin cetak; jasa desain yang berkaitan dengan barang cetakan;
jasa pembuatan, desain, dan pemeliharaan situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:25:50
85901 07/03/2022 JM

540   EtiketDID2022064964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1430 S. Dixie Hwy, Ste. 105 1075
Coral Gables, FL 33146-3108
United States

Yuga Labs, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OTHERSIDE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32, 33, 35, 36, 38, 9, 41, 42, 43, 45, 14, 16, 18, 24, 25, 27, 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; minuman berenergi; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol===

===Liquor; Minuman beralkohol; Minuman keras hasil penyulingan; Wine (minuman anggur beralkohol); koktail *; liqueurs
(minuman beralkohol)===
===Administrasi bisnis, fungsi kantor; Jasa pengadaan untuk orang lain yaitu pembelian barang dan jasa untuk usaha lain;
Jasa periklanan dan distribusi informasi yaitu menyediakan ruang iklan baris melalui internet dan jaringan komunikasi; Jasa
periklanan yaitu menyediakan ruang iklan baris melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya; Jasa periklanan yaitu
perencanaan media dan pembelian media untuk orang lain jasa evaluasi merek dan positioning merek untuk orang lain dan
jasa pengadaan iklan untuk orang lain; Jasa promosi; Konsultasi merek; Layanan amal yaitu mempromosikan kesadaran
masyarakat tentang amal filantropi relawan layanan publik dan masyarakat dan kegiatan kemanusiaan; Layanan asosiasi yaitu
mempromosikan adopsi penerimaan dan pengembangan teknologi komputer sumber terbuka; Layanan asosiasi yang
mempromosikan kepentingan profesional dan bisnis di bidang pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; Layanan
bantuan bisnis yaitu manajemen hubungan pelanggan; Layanan bisnis dan periklanan yaitu layanan periklanan untuk melacak
kinerja periklanan untuk mengelola mendistribusikan dan menayangkan iklan untuk menganalisis data periklanan untuk
melaporkan data periklanan dan untuk mengoptimalkan kinerja periklanan; Layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang amal filantropi sukarelawan layanan publik dan masyarakat serta kegiatan kemanusiaan; Layanan jaringan
bisnis; Layanan ketenagakerjaan dan perekrutan; Layanan konsultasi bisnis untuk para profesional dan bisnis di bidang
pengembangan aplikasi perangkat lunak seluler; Layanan konsultasi dan perekrutan tenaga kerja; Layanan konsultasi di
bidang evaluasi konten media sosial; Layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran yaitu menyesuaikan upaya
periklanan dan pemasaran orang lain; Layanan pemasaran dan promosi; Layanan pemasaran periklanan dan promosi yaitu
memberikan informasi mengenai diskon kupon rabat voucher tautan ke situs web ritel orang lain dan penawaran khusus untuk
barang dan jasa orang lain; Layanan pemungutan suara; Layanan perantara bisnis dalam sifat memfasilitasi pertukaran dan
penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui jaringan komputer dan komunikasi; Layanan periklanan yaitu penargetan
dan pengoptimalan iklan online; Layanan promosi yaitu menyediakan layanan katalog elektronik; Layanan ritel dan ritel online
untuk perangkat lunak perangkat elektronik dan alas kaki yang menggabungkan sensor yang memungkinkan konsumen
terlibat dalam kompetisi atletik virtual dan kelas kebugaran individu dan kelompok; Layanan toko ritel dan ritel online yang
memungkinkan konsumen untuk terlibat dalam pelatihan kebugaran kompetisi atletik virtual dan kelas kebugaran individu dan
kelompok; Layanan toko ritel online sehubungan dengan perangkat kebugaran elektronik yang dapat dikenakan timbangan
pribadi pelacak aktivitas yang dapat dikenakan pakaian kebugaran dan olahraga dan aksesori untuk barang-barang tersebut di
atas; Layanan toko ritel online yang menampilkan realitas virtual dan perangkat keras dan perangkat lunak augmented reality;
Layanan toko ritel terkait dengan perangkat kebugaran elektronik yang dapat dikenakan timbangan pribadi pelacak aktivitas
yang dapat dikenakan pakaian kebugaran dan olahraga dan aksesori untuk barang-barang tersebut di atas; Melakukan
investigasi bisnis di bidang media sosial; Memfasilitasi pertukaran dan penjualan produk dan jasa melalui komputer dan
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jaringan komunikasi; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara mendistribusikan iklan video melalui internet
dan jaringan komunikasi lainnya; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan cara menyebarkan iklan video di
internet dan jaringan komunikasi; Mempromosikan penjualan untuk orang lain dengan memfasilitasi layanan kartu hadiah
prabayar yaitu menerbitkan sertifikat kartu hadiah yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa; Mempromosikan standar
industri umum sukarela untuk pengembangan dan eksekusi perangkat lunak; Mengatur dan menyelenggarakan acara khusus
untuk tujuan komersial promosi atau periklanan; Menghubungkan pembeli dan penjual melalui lingkungan jaringan online;
Mengorganisir mempromosikan mengatur dan menyelenggarakan acara khusus pameran dan pameran dagang untuk tujuan
komersial promosi atau periklanan; Menyediakan acara promosi melalui video streaming langsung; Menyediakan direktori
bisnis online yang menampilkan bisnis produk dan layanan orang lain; Menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan
pembeli dengan penjual; Menyediakan informasi komersial yaitu komentar pengguna mengenai organisasi bisnis penyedia
layanan dan sumber daya lainnya; Menyediakan pasar online; Menyediakan pasar online untuk aset digital token digital token
kripto token utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang
virtual; Menyediakan pasar online untuk menyewa meminjam dan memperdagangkan aset digital token digital token kripto
token utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual;
Menyediakan pasar online untuk pembeli dan penjual barang digital yang diautentikasi oleh token non-sepadan (NFT);
Menyediakan pasar virtual untuk aset digital token digital token kripto token utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital
koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; Menyediakan pasar virtual untuk menyewa meminjam
dan memperdagangkan non-fungible token (NFT); Menyediakan pasar virtual untuk pembeli dan penjual barang digital yang
diautentikasi oleh token non-sepadan (NFT); Menyediakan program kontes dan penghargaan insentif untuk tujuan pemasaran
dan periklanan untuk mengenali menghargai dan mendorong individu dan kelompok yang terlibat dalam pengembangan diri
pemenuhan diri amal filantropi sukarelawan layanan publik dan masyarakat dan kegiatan kemanusiaan dan berbagi produk
kerja kreatif; Menyusun direktori bisnis online yang menampilkan bisnis produk dan layanan orang lain; Penyebaran iklan
untuk orang lain melalui internet dan jaringan komunikasi; Penyebaran iklan untuk orang lain melalui jaringan komputer global;
Penyediaan pengingat dan pemberitahuan elektronik; Penyusunan data dalam database komputer online dan database
pencarian online di bidang iklan baris; beriklan melalui media elektronik; blockchain sebagai suatu layanan (blockchain as a
service), yaitu, saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain; desain bahan-bahan iklan untuk orang lain; iklan
secara online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; jaringan bisnis; jasa bisnis dan periklanan; jasa
pelelangan; jasa pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan, yaitu, manajemen kampanye periklanan, penargetan,
implementasi dan layanan pengoptimalan/optimisasi (optimization); jasa ritel; jasa-jasa perdagangan online; 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; konsultasi bisnis di bidang telekomunikasi; konsultasi bisnis mengenai
kegiatan pemasaran; layanan bantuan dan konsultasi bisnis; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan
entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit
organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih
besar ke jaringan komunikasi global; layanan pengintaian pasar; layanan riset pasar; layanan toko ritel online yang
menampilkan konten realitas virtual dan media digital yaitu musik pra-rekaman video gambar teks karya audiovisual dan
perangkat lunak game virtual dan augmented reality; layanan toko ritel online yang menampilkan realitas virtual realitas
campuran dan headset realitas tertambah game konten dan media digital; manajemen bisnis; manajemen informasi bisnis,
yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang periklanan dan pemasaran; memberikan informasi
bisnis di bidang media sosial; memberikan informasi direktori telepon melalui jaringan komunikasi global; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memfasilitasi pertukaran dan penjualan layanan dan produk pihak ketiga melalui
jaringan komputer dan komunikasi; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui Internet dan jaringan komunikasi;
mempromosikan kepentingan publik/umum dan kesadaran akan/mengenai masalah yang melibatkan akses ke internet untuk
populasi global; 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, mempromosikan dan menyelenggarakan
pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; menyediakan fasilitas online untuk live
streaming video dari acara-acara promosi; menyediakan fasilitas online untuk menghubungkan penjual dengan pembeli;
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;
menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak dan perangkat keras untuk tujuan komersial
atau iklan; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; penelitian
pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penyediaan jasa penelitian pasar
dan informasi; periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan
peralatan foto dan video di acara-acara khusus; persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; promosi barang
dan jasa pihak lain melalui jaringan komputer dan komunikasi===
===Distribusi perdagangan peminjaman pertukaran penyimpanan dan transmisi aset digital token digital token kripto token
utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; Jasa
perbankan; Layanan amal yaitu koordinasi pengadaan dan distribusi sumbangan moneter dari individu dan perusahaan
kepada pihak ketiga; Layanan dealer; Layanan dompet elektronik; Layanan kartu hadiah prabayar yaitu menerbitkan sertifikat
kartu hadiah yang dapat ditukarkan dengan barang atau jasa; Layanan keuangan yaitu menyediakan mata uang virtual untuk
digunakan oleh anggota komunitas online sehubungan dengan video game konten streaming langsung dan konten video on
demand melalui internet dan jaringan komunikasi; Layanan keuangan yang berkaitan dengan layanan dompet elektronik;
Layanan mata uang elektronik; Layanan moneter; Layanan pembayaran seluler elektronik untuk orang lain; Layanan
pembayaran tagihan yang disediakan melalui dompet elektronik; Layanan pemrosesan pembayaran yaitu menyediakan
layanan pemrosesan transaksi mata uang virtual untuk orang lain; Layanan pemrosesan transaksi kartu kredit elektronik kartu
debit dan kartu hadiah; Layanan pemrosesan transaksi keuangan yaitu menyediakan transaksi elektronik yang aman dan opsi
pembayaran; Layanan pemrosesan transaksi keuangan yaitu menyediakan transaksi komersial dan opsi pembayaran yang
aman; Layanan pemrosesan transaksi pembayaran; Layanan perdagangan mata uang; Layanan pertukaran keuangan;
Layanan transaksi keuangan yaitu menyediakan mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui
internet dan jaringan komunikasi; Mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset digital
token digital token kripto dan layanan perdagangan token utilitas; Memfasilitasi dan mengatur penggalangan dana dan
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penyaluran donasi penggalangan dana; Menyediakan informasi di bidang aset digital token digital token kripto token utilitas
token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; Menyediakan
layanan pembayaran tagihan melalui aplikasi mobile elektronik; Pembuatan dan penerbitan aset digital token digital token
kripto token utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang
virtual; Pertukaran mata uang virtual; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan derivatif pada mata uang digital, mata
uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto
tokens) dan token utilitas; dompet mata uang digital dan layanan penyimpanan; informasi keuangan yang disediakan dengan
cara elektronik; jasa dompet elektronik; jasa keuangan; jasa keuangan, yaitu, menyediakan layanan mata uang virtual untuk
digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran
keuangan untuk perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa keuangan, yaitu, menyediakan transfer
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 pertukaran mata uang; jasa/layanan pedagang/penjual
(merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; jasa/layanan transaksi keuangan; kliring dan rekonsiliasi
transaksi 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 kustodian
(custodial) untuk lembaga keuangan dan dana; layanan manajemen investasi; layanan manajemen mata uang; layanan mata
uang digital; layanan mata uang kripto; layanan mata uang virtual; layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran
elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran
perdagangan elektronik; layanan pemrosesan pembayaran; layanan perbankan elektronik melalui jaringan komputer global;
layanan perdagangan cryptocurrency; layanan perdagangan keuangan elektronik; layanan pialang; layanan transaksi mata
uang; layanan transfer dana elektronik; layanan transfer mata uang; layanan verifikasi pembayaran berbasis blockchain;
manajemen/pengelolaan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; mata uang digital, mata uang virtual, mata uang
kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan layanan
pemrosesan token utilitas untuk orang lain; memberikan informasi di bidang investasi dan keuangan melalui jaringan komputer
dan jaringan komunikasi global; memberikan informasi keuangan; memberikan informasi keuangan berdasarkan/sesuai
permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; memfasilitasi
pemindahan yang setara dengan uang elektronik; menyediakan jasa/layanan pembayaran bergerak (mobile) elektronik untuk
orang lain; menyediakan pemrosesan elektronik dan pelacakan transfer dana elektronik; pemrosesan dan transmisi elektronik
dari data pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan internet dan komunikasi; pemrosesan elektronik data pembayaran
tagihan untuk pengguna internet dan jaringan
komunikasi; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan pembayaran mata uang kripto;
penerbitan token nilai; perdagangan elektronik instrumen keuangan; perdagangan keuangan elektronik, yaitu, perdagangan
bidang aset digital (digitized assets); pertukaran moneter; transfer elektronik mata uang virtual; urusan keuangan, yaitu,
manajemen keuangan, perencanaan keuangan, peramalan keuangan, manajemen portofolio keuangan dan analisis dan
konsultasi keuangan===
===Jasa penyiaran; Jasa pesan elektronik; Jasa telekomunikasi; Jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan berbagi (sharing)
video, yaitu, transmisi elektronik file foto digital, konten video dan audio visual antara pengguna internet; Konsultasi di bidang
jasa telekomunikasi yaitu transmisi suara data dan dokumen melalui jaringan telekomunikasi; Layanan berbagi foto dan
berbagi video; Layanan berbagi foto video dan data yaitu transmisi elektronik file foto digital video dan konten audio visual di
antara pengguna internet; Layanan komunikasi telepon seluler; Layanan konferensi video; Layanan pengiriman pesan instan;
Layanan telekomunikasi yaitu menyediakan akses internet melalui jaringan broadband; Layanan telekomunikasi yaitu
pertukaran elektronik suara data audio video teks dan grafik yang dapat diakses melalui internet dan jaringan komunikasi
lainnya; Layanan telekomunikasi yaitu transmisi data elektronik pesan grafik foto gambar audio video konten audio visual dan
informasi; Layanan telekomunikasi yaitu transmisi elektronik konten dan data virtual campuran dan augmented reality;
Layanan telekomunikasi yaitu transmisi elektronik konten dan data virtual dan augmented reality; Layanan telekomunikasi
yaitu transmisi elektronik media elektronik data pesan grafik gambar foto video konten audio visual dan file; Layanan
telekonferensi audio dan visual; Memberikan informasi tentang telekomunikasi; Menyediakan akses ke komputer database
elektronik dan online; Menyediakan akses pengguna ke gambar digital teks audio video game konten multimedia koleksi digital
koleksi kripto dan token non-sepadan (NFT); Menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi dan
mengalirkan informasi audio video berita real-time konten hiburan atau informasi untuk membentuk komunitas virtual dan
untuk terlibat dalam jejaring sosial; Menyediakan forum online bagi pengguna terdaftar untuk berbagi informasi mengenai
aktivitas pribadi kebugaran dan jejaring sosial; Menyediakan forum online bagi pengguna terdaftar untuk berbagi informasi
mengenai kebugaran kegiatan olahraga tujuan kebugaran pelatihan dan pembinaan kebugaran dan jejaring sosial melalui
situs web online dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Menyediakan forum online ruang obrolan dan
papan buletin elektronik bagi pengguna terdaftar untuk transmisi pesan dan berbagi informasi mengenai nutrisi aktivitas
pribadi kesehatan dan kebugaran iklan baris dan jejaring sosial; Menyediakan forum online untuk komunikasi yaitu transmisi
topik yang menarik perhatian umum; Menyediakan forum ruang obrolan dan papan buletin elektronik bagi pengguna terdaftar
untuk transmisi pesan dan berbagi informasi mengenai kesehatan dan kebugaran kegiatan olahraga dan jejaring sosial melalui
situs web online dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; Menyediakan konektivitas internet; Menyediakan
ruang obrolan internet; Menyediakan tautan komunikasi online yang mentransfer perangkat seluler dan pengguna internet ke
halaman web lain; Penyediaan forum diskusi online untuk isu-isu terkait kepentingan para wirausaha; Pertukaran elektronik
suara data audio video teks dan grafik melalui internet dan jaringan telekomunikasi; Streaming dan live streaming audio video
audiovisual media digital dan konten audiovisual interaktif melalui internet; Streaming dan streaming langsung konten game
audio visual dan audiovisual melalui jaringan komputer global; Streaming materi audio dan video yang terkait dengan kegiatan
atletik di internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Streaming permainan elektronik dan video;
Telekonferensi; jasa/layanan berbagi (sharing) foto dan data secara peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik file foto digital,
grafik dan konten audio antara pengguna internet; jasa/layanan komunikasi telefoni (telephony); jasa/layanan penyiaran audio,
teks dan video melalui internet atau jaringan komunikasi lainnya; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-
peer, yaitu, transmisi elektronik gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan
informasi iklan media; jasa/layanan telekomunikasi, yaitu, jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan
telekomunikasi; komputer membantu transmisi informasi dan gambar; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan
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komunikasi; layanan olahpesan web; layanan penyedia layanan internet; layanan penyiaran internet; memfasilitasi akses ke
situs web pihak ketiga atau konten pihak ketiga elektronik lainnya melalui masuk (login) universal; menyediakan akses ke
database elektronik dan online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video,
audio, visual, dan audio visual di bidang kepentingan umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke database komputer
dan database yang dapat dicari secara online di bidang jaringan/jejaring sosial, pengenalan sosial dan penyediaan teman
kencan (dating); menyediakan akses ke database komputer di bidang jaringan/jejaring sosial dan pengenalan sosial dan
penyediaan teman kencan (dating); menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi video; menyediakan forum online
untuk komunikasi mengenai topik kepentingan umum; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna
komputer; menyediakan layanan dukungan teknis mengenai penggunaan peralatan komunikasi; menyediakan link komunikasi
online yang mentransfer/memindahkan perangkat/alat bergerak (mobile) dan pengguna internet ke lokasi online lokal dan
global lainnya; menyediakan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan
umum; penyediaan akses ke jaringan telekomunikasi dan internet; penyediaan ruang obrolan online, layanan pesan instan,
dan papan buletin elektronik; streaming data; telekomunikasi; transmisi elektronik terenkripsi dan pengiriman data yang
dipulihkan===
===Adaptor listrik kabel dan konektor; Alat pengembangan perangkat lunak game; Alat perekam suara dan pengenalan suara
elektronik; Antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer untuk mengembangkan dan menciptakan
pengalaman realitas virtual realitas tertambah dan realitas campuran; Antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk perangkat
lunak komputer yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial dan untuk pengambilan data mengunggah mengunduh
mengakses dan mengelola; Aparatus dan instrumen telekomunikasi yaitu speaker dan mikrofon yang dijual sebagai fitur
komponen komputer perangkat elektronik digital bergerak dan dapat dipakai untuk mengirim dan menerima panggilan telepon
pesan teks surat elektronik dan data digital lainnya dan untuk digunakan dalam menyediakan akses ke internet; Aparatus dan
instrumen telekomunikasi, yaitu speaker dan mikrofon yang dijual sebagai fitur komponen komputer, perangkat elektronik
digital bergerak dan dapat dipakai untuk mengirim dan menerima panggilan telepon, pesan teks, surat elektronik, dan data
digital lainnya, dan untuk digunakan dalam menyediakan akses ke internet; Aparatus komunikasi jaringan yaitu perangkat
elektronik digital bergerak dan dapat dipakai untuk mengirim dan menerima file teks data audio gambar dan video di seluruh
jaringan; Aparatus untuk penyimpanan data yaitu perangkat elektronik digital mobile dan wearable untuk penyimpanan file teks
data audio gambar dan video; Aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi; Asisten
digital pribadi; Buku catatan elektronik; Casing untuk komputer ponsel cerdas headphone headset dan perangkat game;
Dompet elektronik yang dapat diunduh; File gambar musik audio video dan multimedia yang diautentikasi oleh non-fungible
token (NFT); Gambar digital audio video dan file multimedia; Headset realitas campuran; Instrumen dan peralatan navigasi
elektronik; Jam tangan gelang dan gelang tangan yang mengomunikasikan data ke asisten digital pribadi ponsel pintar dan
komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Kabel daya dan konektor
kabel; Kabel listrik; Kabel yaitu kabel elektronik dan kabel sambungan; Kacamata dengan fungsi komunikasi nirkabel;
Kacamata pintar; Kacamata pintar dengan kemampuan audio kabel dan nirkabel; Kacamata realitas campuran; Kacamata
untuk mengaktifkan realitas virtual realitas tertambah dan pengalaman dunia realitas campuran; Kacamata video digital; Kartu
SIM; Kasing pengisi daya nirkabel untuk digunakan dengan komputer komputer tablet perangkat seluler dan telepon seluler;
Kasing tali pengikat gelang tangan dan lengan untuk perangkat pemantauan elektronik; Layar tampilan video pribadi;
Microdisplays yaitu tampilan video yang dipasang di kepala dan tampilan video dekat mata; Optik tampilan mata dekat yaitu
layar tampilan video untuk dipasang di dekat mata pengguna dan lensa untuk menampilkan gambar kepada pengguna;
Organizer pribadi elektronik; Otomatisasi rumah dan perangkat lunak integrasi perangkat rumah; Pelacak kebugaran pribadi;
Penerima dan pemancar radio; Pengisi daya eksternal untuk digunakan dengan komputer, komputer tablet, perangkat seluler
dan telepon seluler; Pengisian adalah singkatan dari perangkat elektronik seluler; Penutup pelindung dan kasing untuk
perangkat elektronik seluler; Peralatan dan instrumen komunikasi elektronik yaitu perangkat elektronik digital bergerak dan
dapat dikenakan untuk mengirim dan menerima file teks data audio gambar dan video; Peralatan foto dan video interaktif yaitu
perangkat keras komputer kios untuk menangkap mengunggah mengedit mencetak dan berbagi gambar dan video digital;
Peralatan kendali jarak jauh untuk perangkat keras komputer dan jam tangan pintar yang dapat dipakai; Peralatan periferal
komputer untuk digunakan dengan jam tangan pintar yaitu tali jam tangan pintar dan tali jam tangan pintar; Perangkat
elektronik digital portabel genggam dan pribadi untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi meninjau dan
menerima teks data dan file digital; Perangkat elektronik digital yang dapat dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak
untuk peringatan pesan email dan pengingat dan untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi meninjau dan
menerima teks data audio gambar dan file digital serta layar tampilan; Perangkat elektronik digital yang dapat dikenakan yaitu
kacamata kacamata dan headset; Perangkat elektronik multifungsi untuk menampilkan, mengukur dan mengunggah informasi
ke Internet termasuk waktu, tanggal, detak jantung dan tubuh penentuan posisi global, arah, jarak, ketinggian, kecepatan,
langkah yang diambil, kalori yang terbakar, informasi navigasi, informasi cuaca, suhu, kecepatan angin dan deklinasi detak
jantung dan tubuh, ketinggian dan kecepatan; Perangkat elektronik multifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan
mengunggah ke Internet informasi termasuk waktu, tanggal, detak jantung, penentuan posisi global, arah, jarak, ketinggian,
kecepatan, langkah yang diambil, kalori yang terbakar, informasi navigasi, perubahan detak jantung, tingkat aktivitas, jam
tidur, kualitas tidur dan alarm bangun senyap; Perangkat elektronik pribadi yang digunakan untuk melacak sasaran dan
statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik yang dapat dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang, dan gelang tangan yang
terdiri dari perangkat lunak yang mengomunikasikan data ke asisten digital pribadi, ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui
situs web Internet dan komputer lain serta jaringan komunikasi elektronik; Perangkat keras augmented reality yaitu headset
kacamata dan pengontrol untuk terlibat dalam pengalaman augmented reality dan bermain game augmented reality;
Perangkat keras dan perangkat lunak untuk melihat gambar virtual dalam menciptakan realitas virtual augmented dan
campuran; Perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendeteksi objek gerakan dan perintah pengguna; Perangkat keras
dan perangkat lunak untuk mengoperasikan perangkat sensor; Perangkat keras komputer realitas campuran; Perangkat keras
komputer untuk digunakan dalam mengambil elektrokardiogram; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengukur
irama jantung; Perangkat keras komputer untuk menampilkan data dan video; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
Perangkat keras realitas virtual yaitu headset kacamata dan pengontrol untuk terlibat dalam pengalaman realitas virtual dan
bermain game realitas virtual; Perangkat komputasi yang dapat dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar
tampilan untuk koneksi ke komputer komputer tablet perangkat seluler dan ponsel untuk memungkinkan realitas virtual realitas
tertambah dan pengalaman dunia realitas campuran; Perangkat layar tampilan yang dipasang di kepala dan bagian
komponennya yaitu kartu tampilan video; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk digunakan sehubungan dengan
mengonfigurasi dan mengontrol perangkat keras komputer yang dapat dikenakan dan periferal komputer yang dapat
dikenakan; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat nirkabel genggam yaitu perangkat lunak untuk mengontrol
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mengintegrasikan mengoperasikan menghubungkan dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara yaitu perangkat
elektronik konsumen cerdas yang terhubung ke awan dan dikendalikan suara dan perangkat asisten pribadi elektronik;
Perangkat lunak aplikasi komputer untuk smartphone dan perangkat seluler di bidang kebugaran dan olahraga yang
menampilkan layanan pelatihan pribadi pembinaan latihan dan penilaian kebugaran; Perangkat lunak aplikasi komputer yang
dapat diunduh untuk kacamata pintar sistem tampilan dekat mata dan tampilan yang dipasang di kepala untuk komunikasi
dengan kacamata pintar lainnya sistem tampilan dekat mata dan tampilan yang dipasang di kepala; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk kacamata pintar sistem tampilan dekat mata dan tampilan yang dipasang di kepala untuk
menampilkan ikon menentukan dan merespons pilihan ikon pengguna yang mengontrol koneksi ke dan komunikasi dengan
perangkat lain jaringan dan sistem yang mengoperasikan kamera untuk merekam dan menampilkan gambar dan
pengorganisasian file audio visual gambar digital dan file audio visual yang mengontrol mikrofon yang mengontrol tingkat
suara speaker internal yang mentransfer file komputer antara kacamata pintar di dekat sistem tampilan mata tampilan yang
dipasang di kepala dan perangkat lain jaringan dan sistem yang mengontrol pemberitahuan pengguna mengontrol panel
sentuh mengontrol dan memperoleh data dari sensor di kacamata pintar sistem tampilan dekat mata dan tampilan yang
dipasang di kepala termasuk akselerometer ujung kemiringan suhu barometrik dan sensor yawl sensor orientasi kepala dan
penerima GPS yang mengontrol kecepatan CPU dan merasakan serta menampilkan tingkat pengisian daya baterai dan
menampilkan rekaman perekaman memesan dan mengalirkan gambar data dan konten audio visual dalam realitas standar
augmented reality dan lingkungan realitas campuran; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk kacamata
pintar sistem tampilan dekat mata dan tampilan yang dipasang di kepala untuk menghasilkan dan menampilkan realitas
standar augmented reality konten realitas campuran; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk ponsel
telepon pintar komputer tablet kacamata pintar kacamata video digital perangkat elektronik digital yang dapat dikenakan yaitu
kacamata kacamata dan headset display yang dipasang di kepala sistem tampilan dekat mata jaringan komunikasi layanan
komputasi awan dan sistem komputer untuk berkomunikasi antara perangkat jaringan dan layanan; Perangkat lunak asisten
pribadi; Perangkat lunak asisten sosial; Perangkat lunak asisten virtual yang dapat melakukan tugas atau layanan atas nama
pengguna yang diaktifkan oleh input pengguna kesadaran lokasi dan informasi online; Perangkat lunak augmented reality
untuk hiburan interaktif dan game augmented reality; Perangkat lunak augmented reality yang dapat diunduh; Perangkat lunak
buku besar terdistribusi; Perangkat lunak dalam sifat aplikasi seluler; Perangkat lunak dalam sifat aplikasi seluler untuk
layanan telekomunikasi untuk menyediakan transmisi suara data video dan konten media melalui internet dan web di seluruh
dunia untuk komputer atau perangkat elektronik konsumen portabel lainnya; Perangkat lunak dan firmware komputer yaitu
program sistem operasi perangkat lunak sinkronisasi database dan program sinkronisasi data; Perangkat lunak dan firmware
untuk driver video dan pemrosesan video disediakan sebagai pembaruan untuk atau dalam kombinasi dengan perangkat layar
tampilan yang dipasang di kepala; Perangkat lunak dan firmware untuk menampilkan permainan video dan media elektronik
pada perangkat layar tampilan yang disediakan sebagai pembaruan untuk atau dalam kombinasi dengan perangkat layar
tampilan yang dipasang di kepala; Perangkat lunak dan firmware untuk program sistem operasi; Perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang digital dompet mata uang virtual dompet aset digital dompet
token kripto dan dompet utilitas; Perangkat lunak dan perangkat lunak aplikasi seluler yang menyediakan pasar virtual;
Perangkat lunak di bidang blockchain; Perangkat lunak dompet mata uang digital dan perangkat lunak layanan penyimpanan;
Perangkat lunak e-commerce; Perangkat lunak e-niaga untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui komputer global dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak ecommerce untuk memungkinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui komputer global dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak firmware dan perangkat keras
untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan visual suara audio gerakan mata dan isyarat; Perangkat lunak hiburan
interaktif; Perangkat lunak kecerdasan buatan yaitu perangkat lunak pembelajaran mesin perangkat lunak persepsi visual
perangkat lunak pengenalan ucapan atau bahasa perangkat lunak pengambilan keputusan perangkat lunak terjemahan
perangkat lunak pengenalan sentuhan perangkat lunak kueri percakapan perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami
menjadi perintah yang dapat dijalankan mesin dan asisten digital perangkat lunak; Perangkat lunak komputer dalam sifat
mesin kueri; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi
untuk berkomunikasi dengan konsol game komputer pribadi perangkat digital pribadi dan ponsel mengenai waktu kecepatan
kecepatan langkah yang diambil keterampilan atletik kalori yang terbakar kelincahan gerak keseimbangan koordinasi dan
fleksibilitas; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang
memantau melacak dan membandingkan aktivitas olahraga dan tingkat kebugaran; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang memberikan penilaian kebugaran dan skor kebugaran
dengan membandingkan kinerja atletik sebelumnya dan tingkat kebugaran dengan kinerja atletik dan tingkat kebugaran di
masa depan dan memberikan saran dan latihan yang disesuaikan untuk peningkatan di area tertentu dari suatu olahraga atau
aktivitas kebugaran tertentu; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat
digital pribadi yang memberikan tip pelatihan dan latihan yang dipersonalisasi untuk meningkatkan skor kebugaran pengguna;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang
mengevaluasi tingkat kebugaran dan atletis pengguna dan memberikan skor kebugaran; Perangkat lunak komputer dan
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler dan perangkat digital pribadi untuk memantau mengunggah dan
mengunduh data tentang aktivitas olahraga pelatihan kebugaran dan tingkat kebugaran ke internet dan jaringan komputer dan
komunikasi elektronik lainnya; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer yang mendeteksi gerakan
pengguna selama aktivitas fisik sesi kebugaran latihan untuk memberikan skor dan penilaian kebugaran yang dipersonalisasi;
Perangkat lunak komputer untuk berkomunikasi dengan konsol game mengenai waktu langkah kecepatan kecepatan
keterampilan atletik kalori membakar ketangkasan keseimbangan koordinasi dan fleksibilitas; Perangkat lunak komputer untuk
jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk kebugaran dan manajemen berat
badan; Perangkat lunak komputer untuk melacak dan mengelola informasi mengenai program kesehatan kebugaran dan
kebugaran; Perangkat lunak komputer untuk memantau pemrosesan yang menampilkan penyimpanan dan pengiriman data
yang berkaitan dengan aktivitas fisik pengguna; Perangkat lunak komputer untuk membuat mengedit mengunggah
mengunduh mengakses melihat memposting menampilkan menandai blogging streaming menautkan membuat anotasi
menunjukkan sentimen tentang mengomentari menyematkan mentransmisikan dan berbagi atau dengan cara lain
menyediakan media atau informasi elektronik melalui komputer internet dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak komputer
untuk membuat pengelolaan dan interaksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk membuat penulisan
pendistribusian pengunduhan pengunduhan transmisi penerimaan pemutaran pengeditan pengekstrak pengodean pengodean
penayangan penyimpanan dan pengorganisasian data teks gambar gambar audio video dan konten multimedia serta publikasi
elektronik dan permainan elektronik; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan mengaktifkan transmisi gambar audio
audio visual dan konten video dan data; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi gambar foto dan konten audio video

Halaman 185 dari 1012



dan audio visual dengan filter fotografi dan realitas virtual campuran realitas dan efek augmented reality (AR) yaitu animasi
grafis gambar teks geotag tag metadata hyperlink; Perangkat lunak komputer untuk memungkinkan akses menampilkan
mengedit menghubungkan berbagi dan jika tidak menyediakan media dan informasi elektronik melalui internet dan jaringan
komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengujian penilaian pengembangan dan pemeliharaan aplikasi
perangkat lunak bergerak untuk perangkat komunikasi elektronik portabel yaitu telepon seluler telepon pintar komputer
genggam dan komputer tablet; Perangkat lunak komputer untuk mengakses browsing dan mencari database online;
Perangkat lunak komputer untuk mengakses pemantauan pencarian menampilkan bacaan merekomendasikan berbagi
mengatur dan membuat anotasi berita komentar cuaca olahraga dan konten informasi lainnya dari majalah blog dan situs web
serta data teks lainnya gambar grafik video audio dan konten multimedia; Perangkat lunak komputer untuk mengintegrasikan
data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk tujuan komunikasi hiburan dan jejaring sosial; Perangkat lunak komputer
untuk mengirim dan menerima pesan elektronik gambar grafik konten audio dan audio visual melalui komputer internet dan
jaringan komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk mengirim dan menerima pesan elektronik pemberitahuan dan
pengingat; Perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audio-visual aplikasi multimedia yaitu untuk rendering
tiga dimensi gambar diam dan gambar bergerak yang disediakan sebagai pembaruan untuk atau dalam kombinasi dengan
perangkat layar tampilan yang dipasang di kepala; Perangkat lunak komputer untuk menyiapkan konfigurasi pengoperasian
dan pengendalian perangkat seluler perangkat yang dapat dikenakan telepon seluler komputer dan periferal komputer;
Perangkat lunak komputer untuk merasakan rekaman pemantauan menampilkan pengukuran dan transmisi arah pemosisian
global jarak ketinggian kecepatan informasi navigasi informasi cuaca suhu aktivitas fisik tingkat detak jantung denyut nadi
tekanan darah kalori yang terbakar langkah yang diambil dan data biometrik; Perangkat lunak komputer untuk pengalihan
pesan email Internet dan atau data lain ke satu atau lebih perangkat komunikasi nirkabel elektronik yang dapat dipakai dari
penyimpanan data di atau terkait dengan komputer pribadi atau server; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan,
pengelolaan, pengeditan, pengorganisasian, modifikasi, transmisi, pembagian, dan penyimpanan data dan informasi;
Perangkat lunak komputer untuk penilaian kebugaran kebugaran dan aktivitas olahraga; Perangkat lunak komputer yaitu alat
pengembangan perangkat lunak untuk pembuatan debug dan penyebaran aplikasi perangkat lunak untuk kacamata pintar di
dekat tampilan mata tampilan yang dipasang di kepala dan telepon pintar; Perangkat lunak komputer yaitu antarmuka
interpretatif untuk memfasilitasi interaksi antara manusia dan mesin; Perangkat lunak komputer yaitu aplikasi yang
menyediakan fungsionalitas jejaring sosial; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet
digital; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet elektronik; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar audio audio visual dan konten video serta teks dan
data terkait; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memungkinkan pengambilan penyimpanan dan transmisi
foto video data dan informasi dengan biometrik pengguna kesehatan dan data kinerja lainnya yang dilapis dan diintegrasikan
ke dalam rekaman; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yaitu aplikasi seluler untuk menyiapkan mengonfigurasi
dan mengontrol perangkat keras komputer yang dapat dikenakan dan periferal komputer yang dapat dikenakan; Perangkat
lunak komputer yang memberikan penilaian kebugaran dan skor kebugaran dengan membandingkan kinerja atletik
sebelumnya dan tingkat kebugaran dengan kinerja atletik dan tingkat kebugaran di masa depan dan memberikan saran dan
latihan yang disesuaikan untuk meningkatkan di area tertentu dari olahraga atau aktivitas kebugaran tertentu; Perangkat lunak
komputer yang memberikan tips pembinaan dan latihan pribadi untuk meningkatkan skor kebugaran pengguna; Perangkat
lunak komputer yang mengetahui lokasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler
untuk mencari menentukan dan berbagi lokasi; Perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi suara audio video dan
data; Perangkat lunak kriptografi; Perangkat lunak mesin pencari; Perangkat lunak pemrosesan pembayaran elektronik;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara perangkat lunak konversi ucapan ke teks; Perangkat lunak permainan;
Perangkat lunak permainan Blockchain; Perangkat lunak permainan elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk permainan
video permainan komputer permainan multimedia interaktif dan permainan realitas virtual augmented dan campuran;
Perangkat lunak realitas campuran bagi pengguna untuk mengalami visualisasi manipulasi dan perendaman realitas
campuran; Perangkat lunak realitas campuran untuk hiburan interaktif; Perangkat lunak realitas campuran untuk menavigasi
lingkungan realitas campuran; Perangkat lunak realitas campuran untuk mengoperasikan headset realitas campuran;
Perangkat lunak realitas campuran untuk pelacakan objek kontrol gerak dan visualisasi konten; Perangkat lunak realitas
campuran yang dapat diunduh; Perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif dan permainan realitas virtual;
Perangkat lunak realitas virtual yang dapat diunduh; Perangkat lunak untuk berkomunikasi dengan jaringan area lokal nirkabel
teknologi nirkabel dan protokol komunikasi lainnya antara sistem tampilan mata dekat dan perangkat jaringan yaitu ponsel
ponsel pintar komputer tablet dan sistem komputer lainnya; Perangkat lunak untuk berpartisipasi dan memberikan suara
dalam organisasi otonom yang terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen hubungan pelanggan
(CRM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat dan merancang realitas virtual realitas tertambah dan perangkat
lunak realitas campuran; Perangkat lunak untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit
video; Perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset
digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan token utilitas menjadi mata uang keras; Perangkat lunak untuk
digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset
digital token digital token kripto dan token utilitas; Perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan implementasi
mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan
transaksi token utilitas; Perangkat lunak untuk digunakan dengan teknologi buku besar terdistribusi; Perangkat lunak untuk
digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); Perangkat lunak untuk digunakan sebagai antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk pengembangan pengujian dan integrasi aplikasi perangkat lunak blockchain; Perangkat
lunak untuk digunakan sebagai dompet cryptocurrency; Perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet elektronik;
Perangkat lunak untuk digunakan sebagai token keamanan; Perangkat lunak untuk jajak pendapat; Perangkat lunak untuk
jejaring sosial; Perangkat lunak untuk jejaring sosial dan membuat serta berinteraksi dengan komunitas online; Perangkat
lunak untuk keuangan terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk manajemen dan tata kelola organisasi otonom yang
terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk melacak gerakan memvisualisasikan memanipulasi melihat dan menampilkan
pengalaman realitas virtual yang diperbesar campuran dan virtual; Perangkat lunak untuk melihat dan menyediakan akses ke
aset digital token digital token kripto token utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata
uang digital dan mata uang virtual; Perangkat lunak untuk membangun antarmuka pengguna; Perangkat lunak untuk membuat
NFT; Perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara serta mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku
besar yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer; Perangkat lunak untuk membuat berbagi menyebarluaskan
dan memposting iklan; Perangkat lunak untuk membuat dan mengelola dompet elektronik Perangkat lunak untuk layanan
dompet elektronik; Perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform blockchain untuk digunakan dalam mengelola
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mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan akun
token utilitas; Perangkat lunak untuk membuat mata uang digital terdesentralisasi dan open source mata uang virtual
cryptocurrency aset digital token digital untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; Perangkat lunak untuk
membuat mengedit mengunggah mengunduh mengakses melihat memposting menampilkan menandai blogging streaming
menautkan membuat anotasi menunjukkan sentimen tentang mengomentari berinteraksi dengan menyematkan dan berbagi
atau dengan cara lain menyediakan media elektronik gambar video audio konten audio-visual data dan informasi melalui
internet dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak untuk membuat mengedit mengunggah mengunduh mengakses melihat
memposting menampilkan menandai blogging streaming menautkan membuat anotasi menunjukkan sentimen tentang
mengomentari menyematkan mentransmisikan dan berbagi atau dengan cara lain menyediakan media elektronik atau
informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak untuk membuat mengelola dan berinteraksi dengan
komunitas online; Perangkat lunak untuk membuat menjalankan dan mengelola kontrak pintar; Perangkat lunak untuk
membuat menulis mendistribusikan mengunduh mentransmisikan menerima memutar mengedit mengekstraksi menyandikan
mendekode menampilkan menyimpan dan mengatur teks data grafik gambar audio video dan konten multimedia publikasi
elektronik dan elektronik permainan; Perangkat lunak untuk membuat token yang akan digunakan untuk membayar produk
dan layanan dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar dengan nilai tunai; Perangkat lunak untuk memfasilitasi
pembelajaran mesin; Perangkat lunak untuk memformat dan mengubah konten teks karya visual karya audio karya
audiovisual karya sastra data file dokumen dan karya elektronik ke dalam format yang kompatibel dengan perangkat elektronik
portabel dan komputer; Perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual;
Perangkat lunak untuk memproses gambar grafik audio video dan teks; Perangkat lunak untuk memproses gambar, grafik,
audio, video, dan teks; Perangkat lunak untuk memproses mereproduksi menyinkronkan merekam mengatur mengunduh
mengunggah mentransmisikan streaming menerima memutar dan melihat file teks multimedia dan data; Perangkat lunak
untuk memproses transaksi elektronik; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi e-niaga melalui
internet dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna mengalami realitas virtual dan visualisasi
manipulasi dan imersi realitas yang diperbesar; Perangkat lunak untuk memungkinkan perangkat elektronik berbagi data dan
berkomunikasi satu sama lain; Perangkat lunak untuk memungkinkan transmisi gambar, audio, audio visual dan konten video
dan data; Perangkat lunak untuk menavigasi realitas virtual dan lingkungan augmented reality; Perangkat lunak untuk mencari
menemukan menyusun mengindeks menghubungkan menavigasi memperoleh mengunduh menerima menyandikan
mendekode memutar menyimpan dan mengatur teks data gambar grafik audio dan video pada jaringan komputer global;
Perangkat lunak untuk mencari panduan eksplorasi hiburan televisi; Perangkat lunak untuk mencetak membuat dan
menerbitkan aset digital token digital token kripto token utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata
uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; Perangkat lunak untuk mendistribusikan memperdagangkan menyimpan
mengirim menerima menerima dan mentransmisikan aset digital token digital token kripto token utilitas token non-fungible
(NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan virtual mata uang; Perangkat lunak untuk
menemukan konten dan penerbit konten dan untuk berlangganan konten; Perangkat lunak untuk mengakses memantau
mencari menampilkan membaca merekomendasikan berbagi mengatur dan membuat anotasi berita olahraga cuaca komentar
dan informasi lainnya konten dari majalah blog dan situs web serta teks data grafik gambar lainnya audio video dan konten
multimedia; Perangkat lunak untuk mengakses menelusuri dan mencari basis data online; Perangkat lunak untuk mengakses
penelusuran dan pencarian basis data online video audio dan konten multimedia game aplikasi perangkat lunak dan pasar
aplikasi perangkat lunak; Perangkat lunak untuk mengatur dan melakukan lelang; Perangkat lunak untuk mengatur mencari
dan mengelola acara; Perangkat lunak untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan; Perangkat lunak untuk
mengelola dan memverifikasi transaksi di blockchain; Perangkat lunak untuk mengembangkan aplikasi terdesentralisasi;
Perangkat lunak untuk menghasilkan gambar yang akan ditampilkan dalam sistem tampilan mata dekat; Perangkat lunak
untuk mengoperasikan mengonfigurasi dan mengelola headset dan pengontrol realitas virtual; Perangkat lunak untuk
mengumpulkan mengelola, mengatur, memodifikasi, mentransmisikan, menyinkronkan, dan menyimpan data dan informasi;
Perangkat lunak untuk meningkatkan akses seluler ke internet melalui komputer komputer seluler dan perangkat komunikasi
seluler; Perangkat lunak untuk mentransmisikan berbagi menerima mengunduh menampilkan berinteraksi dengan dan
mentransfer konten teks karya visual karya audio karya audiovisual karya sastra data file dokumen dan karya elektronik;
Perangkat lunak untuk menyediakan dompet digital; Perangkat lunak untuk menyediakan peta elektronik; Perangkat lunak
untuk merekam mengelola melacak dan mentransfer kepentingan kepemilikan dalam organisasi otonom yang
terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk merencanakan aktivitas dengan pengguna lain membuat rekomendasi; Perangkat
lunak untuk pemrograman televisi (TV) interaktif yang dipersonalisasi dan untuk digunakan dalam menampilkan dan
memanipulasi media visual gambar grafik teks foto ilustrasi animasi digital klip video rekaman film dan data audio; Perangkat
lunak untuk pemungutan suara; Perangkat lunak untuk penambangan cryptocurrency; Perangkat lunak untuk pengembangan
game; Perangkat lunak untuk pengenalan gerakan pelacakan objek kontrol gerakan dan visualisasi konten; Perangkat lunak
untuk pengenalan suara untuk digunakan sehubungan dengan transmisi suara dan data; Perangkat lunak untuk peringatan
pesan email dan pengingat dan untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi meninjau dan menerima teks data
audio gambar dan file digital dan layar tampilan; Perangkat lunak untuk pertanian cryptocurrency; Perangkat lunak untuk
ponsel pintar dan sistem komputer lain untuk menerima data dari sistem tampilan dekat mata; Perangkat lunak untuk ponsel
pintar dan sistem komputer lainnya untuk menghasilkan data gambar dan audio untuk ditampilkan dalam sistem tampilan mata
dekat dan untuk mentransmisikan data gambar audio tersebut ke sistem tampilan mata dekat; Perangkat lunak untuk
sinkronisasi data antara stasiun atau perangkat jarak jauh dan stasiun atau perangkat tetap atau jarak jauh; Perangkat lunak
untuk streaming konten hiburan multimedia, konten audio-visual, konten video, serta teks dan data terkait; Perangkat lunak
yaitu platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi dalam personal digital
assistant (PDA) telepon seluler yang terintegrasi dan lingkungan berbasis web; Perangkat lunak yang digunakan untuk
menghubungkan dan mengontrol perangkat elektronik internet of things (iot); Perangkat lunak yang digunakan untuk
mengontrol informasi yang dikontrol suara dan perangkat asisten pribadi yang berdiri sendiri; Perangkat lunak yang
memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat menganalisis merekam menyimpan memantau mengelola
memperdagangkan dan menukar mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset digital
token digital token kripto dan token utilitas; Perangkat lunak yang memungkinkan individu grup perusahaan dan merek untuk
membuat dan mempertahankan kehadiran online dan berinteraksi dengan komunitas online untuk tujuan pemasaran;
Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna melakukan pembayaran dan mentransfer dana; Perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna online melakukan pembayaran dan mentransfer dana di berbagai situs web dan aplikasi seluler;
Perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengirim pertanyaan dengan opsi jawaban; Perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi transaksi yang melibatkan aset digital token digital token kripto token
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utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual;
Perangkat lunak, realitas virtual augmented dan campuran untuk digunakan dalam memungkinkan komputer, konsol video
game yang digenggam, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas, virtual
augmented dan campuran; Perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan indikator yang menyala dan berubah
warna berdasarkan tingkat aktivitas kumulatif pemakainya; Perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan
mikroprosesor tampilan digital dan akselerometer untuk mendeteksi menyimpan melaporkan memantau mengunggah dan
mengunduh data olahraga pelatihan kebugaran dan aktivitas ke internet dan komunikasi dengan konsol game dan komputer
pribadi mengenai waktu kecepatan kecepatan langkah yang diambil keterampilan atletik kalori yang terbakar detak jantung
dan tubuh penentuan posisi global arah jarak ketinggian informasi navigasi dan cuaca; Perangkat sistem pemosisian global
(GPS); Perangkat tampilan video pribadi dalam sifat tampilan yang dapat dikenakan untuk melihat konten digital termasuk
realitas virtual realitas tertambah dan konten realitas campuran; Perhiasan pintar; Periferal game komputer; Periferal komputer
untuk menampilkan data dan video; Periferal komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dari jarak jauh; Periferal
komputer untuk perangkat bergerak untuk menampilkan data dan video yaitu periferal yang dikenakan di kepala untuk
perangkat bergerak untuk menampilkan data dan video; Periferal komputer untuk perangkat bergerak yaitu perangkat
elektronik monitor sensor dan tampilan untuk merasakan memantau merekam menampilkan mengukur dan mentransmisikan
posisi global arah jarak ketinggian kecepatan informasi navigasi informasi cuaca suhu fisik tingkat aktivitas denyut jantung
denyut nadi tekanan darah kalori yang terbakar langkah yang diambil dan data biometrik; Periferal komputer untuk perangkat
seluler untuk mengakses dan mentransmisikan data dari jarak jauh yaitu periferal yang dikenakan di kepala untuk perangkat
seluler untuk mengakses dan mentransmisikan data dari jarak jauh; Periferal untuk perangkat seluler yaitu pedometer dan
altimeter; Program komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyimpanan data elektronik; Sensor kebugaran
dan olahraga monitor dan tampilan untuk merasakan memantau merekam menampilkan mengukur dan mentransmisikan
posisi global arah jarak ketinggian kecepatan suhu dan informasi navigasi untuk dipakai selama berolahraga dan untuk
aktivitas olahraga; Sensor pelacakan gerak untuk realitas virtual realitas tertambah dan teknologi realitas campuran; Sensor
pelacakan gerak untuk teknologi realitas campuran; Sensor untuk penggunaan ilmiah yang akan dipakai oleh manusia untuk
mengumpulkan data biometrik manusia perangkat elektronik digital bergerak dan dapat dipakai untuk merekam mengatur
mentransmisikan memanipulasi dan meninjau file teks data audio gambar dan video; Server iklan yaitu server komputer untuk
menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web; Sistem tampilan dekat mata tahan air yang terdiri dari perangkat keras
komputer antarmuka tampilan elektronik dan perangkat lunak untuk menghasilkan dan menampilkan realitas virtual dan
konten realitas campuran; Sistem tampilan mata dekat terdiri dari sensor GPS akselerometer magnetometer kompas arah
sensor suhu lingkungan dan sensor orientasi tip dan kemiringan elektronik; Sistem tampilan mata dekat yang terdiri dari
kacamata dan perangkat lunak untuk menghasilkan dan menampilkan realitas standar augmented reality dan konten realitas
campuran; Sistem tampilan mata dekat yang terdiri dari perangkat keras komputer antarmuka tampilan elektronik dan
perangkat lunak untuk menghasilkan dan menampilkan realitas virtual dan konten realitas campuran; Sistem tampilan mata
dekat yang terdiri dari perangkat keras komputer antarmuka tampilan elektronik dan perangkat lunak yang secara khusus
disesuaikan untuk kacamata; Tali jam tangan pintar; Tampilan video yang dipasang di kepala; Tampilan video yang dipasang
di kepala kacamata video digital yaitu layar mikro dan optik terkait headset realitas virtual elektronik terkait yaitu kabel
sambungan dan adaptor perangkat lunak dan firmware untuk menampilkan video game media elektronik dan gambar; Tanda
dioda pemancar cahaya (LED); Token keamanan; Token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; adaptor daya; adaptor listrik;
alat pengembangan perangkat lunak; alat pengembangan perangkat lunak komputer; alat streaming media digital; alat untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; altimeter; antarmuka
pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam membangun aplikasi perangkat
lunak; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk perangkat lunak yang memfasilitasi
jasa/layanan online untuk jaringan/jejaring sosial dan untuk pengambilan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
manajemen data; application programming interface (API) untuk digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan
buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual; application programming interface (API) untuk perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; baterai; dudukan (stands) untuk
perangkat elektronik seluler; elektronik antarmuka yaitu sirkuit antarmuka driver video untuk kacamata video digital; gelas
augmented reality; headphone; headset; headset augmented reality; headset realitas maya; headset untuk digunakan dengan
komputer; headset untuk permainan; jam tangan pintar; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel elektronik; kabel
elektronik, bagian dari kelengkapan; kabel koneksi; kabel untuk transmisi sinyal optik; kacamata; kacamata pelindung dari
sinar matahari; kacamata realitas virtual; kamera; kartu kredit dan kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis;
kemasan baterai; kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler;
kendali jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; konverter mata uang elektronik; mikrofon; mount dinding untuk
memasang perangkat elektronik seluler; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pemancar audio; pemancar dan
penerima nirkabel untuk reproduksi suara dan sinyal; penerima GPS; penerima audio; penerima sinyal elektronik; penerima
video; pengeras suara; pengeras suara audio; pengisi daya baterai; pengisian daya dan perangkat manajemen daya untuk
perangkat elektronik seluler; penutup baterai; penyangga perangkat elektronik seluler; peralatan foto dan video interaktif, yaitu,
kios-kios (kiosks) untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit, mencetak dan berbagi gambar dan video digital;
peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi untuk menyediakan akses pihak ketiga ke, dan memungkinkan transmisi
video, data dan suara melalui, jaringan komunikasi global, yaitu, komputer seluler dan akses dan terminal telepon seluler,
stasiun pemancar dasar dan bagian radio nirkabelnya, pemancar data, repeater data, router dan switch, sirkuit transmisi,
lingkaran arus terpadu, perangkat keras komputer, klien dan server cloud mobile (mobile cloud clients and servers),
multiplexer, prosesor sinyal digital, prosesor sinyal frekuensi radio, sirkuit switching seluler (mobile switching circuits),
pengontrol listrik lalu lintas udara, pengontrol/pengendali listrik mobilitas, pengontrol listrik akses, pengontrol/pengendali listrik
port jarak jauh, port radio, antena, komponen radio elektronik, perangkat lunak untuk aplikasi telekomunikasi, dan jaringan inti
seluler (mobile core networks) yang terdiri dari transceiver data, jaringan nirkabel dan gateway untuk pengumpulan,
pengiriman/transmisi dan pengelolaan data, suara dan video; perangkat baterai listrik yang dapat diisi ulang, yaitu, baterai
yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk
merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan
digital serta layar display/tampilan; perangkat enkripsi; perangkat keras display/tampilan video, yaitu, driver video untuk
kacamata video; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer augmented
reality; perangkat keras komputer permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan
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realitas tertambah (augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game);
perangkat keras komputer realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat keras komputer untuk mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, dan penambangan aset digital (digitized asset); perangkat keras token
keamanan; perangkat komputasi (computing) yang dapat dipakai terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar
display/tampilan untuk koneksi ke komputer, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk mengaktifkan
pengalaman dunia realitas virtual/maya dan augmented reality; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi komputer untuk
platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk item virtual; perangkat lunak aplikasi
seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi;
perangkat lunak augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi,
manipulasi dan imersi (immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk hiburan interaktif; perangkat
lunak augmented reality untuk menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk
mengoperasikan headset augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan
visualisasi konten; perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak buku besar (ledger) yang
didistribusikan untuk digunakan dalam memproses transaksi keuangan; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler;
perangkat lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain;
perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan mengelola pengontrol; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan dalam pertukaran mata uang secara elektronik untuk mata uang digital, mata uang virtual,
mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token
utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan aplikasi
informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat lunak display/tampilan video; perangkat
lunak grafik komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai pemrograman aplikasi
antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi
dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat lunak kontrol orangtua (parental
control software); perangkat lunak otentikasi yang dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer
dan jaringan komputer; perangkat lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengiriman pesan; perangkat lunak platform
blockchain; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak realitas campuran (mixed
reality); perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual bagi pengguna untuk mengalami visualisasi,
manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk hiburan interaktif; perangkat lunak
realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk mengoperasikan headset
realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak
sistem operasi komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan menyebarkan iklan
orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP), panggilan
telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk digunakan dalam
memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang perangkat
lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses, membaca, melacak, dan
menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengaktifkan komputer, konsol permainan video
(video game), konsol permainan video (video game) genggam, komputer tablet, perangkat seluler, dan telepon seluler untuk
memberikan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mengautentikasi
akses pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan dalam
pembayaran, pembelian, dan investasi menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak untuk
digunakan dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak
untuk digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat
lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application
programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak
untuk digunakan sebagai perangkat lunak application program interface (API) untuk digunakan dalam identifikasi alat
perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk iklan berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa;
perangkat lunak untuk konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang; perangkat
lunak untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk
manajemen keamanan kriptografi dari transmisi elektronik melalui jaringan komputer; perangkat lunak untuk memberikan
informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak untuk
membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis blockchain; perangkat lunak untuk memelihara
buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan
penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara
manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan
transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual dan video; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik
dan untuk mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memungkinkan pengembangan, penilaian,
pengujian, dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak bergerak (mobile) untuk perangkat/alat komunikasi elektronik portabel,
yaitu, telepon bergerak (mobile), telepon pintar (smartphones), komputer genggam dan tablet komputer; perangkat lunak untuk
memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mencari dan
mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat dan mengelola profil media sosial dan akun
pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan mengakses kelompok dalam komunitas virtual;
perangkat lunak untuk mengakses dan melihat teks, gambar dan data elektronik yang berkaitan dengan konferensi di bidang
pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat
lunak untuk mengatur acara, mencari acara, kalender/menjadwal (calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk
mengelola mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto token) dan pembayaran token utilitas, transfer uang, dan transfer komoditas; perangkat lunak
untuk mengelola mata uang kripto (crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak
untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk mengembangkan, menyebarkan, dan
mengelola aplikasi perangkat lunak, dan mengintegrasikan aplikasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto token) dan
akun token utilitas; perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman melalui
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Internet; perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat lunak
untuk mengidentifikasi dan mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk
mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk keperluan hiburan, pendidikan, permainan (gaming),
komunikasi, dan jaringan/jejaring sosial; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan,
pemberitahuan dan pengingat; 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 mengubah bahasa alami menjadi perintah yang dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak
untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan,
menghubungkan ke, atau streaming berita atau informasi peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan,
mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis data dari perangkat keras komputer yang dapat dipakai;
perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk pemesanan dan/atau
pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk pengiklan untuk
berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat
lunak untuk pengumpulan, pengelolaan, penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan
penyimpanan data dan informasi; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak untuk
transaksi pembayaran; perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan,
autentikasi dan layanan manajemen untuk tujuan keamanan; perangkat lunak yang digunakan dalam
menerbitkan/mengeluarkan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital
(digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan dalam
mengaudit mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak yang memungkinkan individu, kelompok,
perusahaan, dan merek untuk menciptakan/membuat dan mempertahankan kehadiran/keberadaan online untuk keperluan
pemasaran; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing)
lokasi; perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk
memfasilitasi interaksi antara manusia dan mesin; perangkat periferal komputer; perangkat sensor elektronik, kamera,
proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; periferal
komputer yang dapat dikenakan; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon
seluler; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu,
display/tampilan yang dipasang di kepala yang dapat dikonfigurasikan; peripheral komputer nirkabel; program driver perangkat
lunak untuk perangkat elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan perangkat elektronik untuk berkomunikasi
satu sama lain/saling berkomunikasi; publikasi elektronik yang dapat diunduh; sensor listrik; sensor pelacak gerakan untuk
teknologi augmented reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas virtual; sensor untuk memantau gerakan fisik;
server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web (websites); sistem operasi
komputer; tanda neon; tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler; tempat (holders), ban
lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler===
===Jasa pendidikan, yaitu, menyelenggarakan dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di
bidang periklanan pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, serta pendistribusian materi kursus yang berkaitan
dengannya; Jurnal online yaitu blog; Layanan game augmented reality yang disediakan melalui internet dan jaringan
komunikasi lainnya; Layanan hiburan dan pendidikan yaitu menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh tentang
teknologi augmented reality melalui situs web; Layanan hiburan dan pendidikan yaitu menyediakan publikasi online yang tidak
dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual melalui situs web; Layanan hiburan yaitu komedi berkelanjutan drama
dokumenter seri dokumenter animasi misteri dan serial web dan televisi realitas yang disediakan melalui Internet; Layanan
hiburan yaitu mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan hiburan
interaktif realitas virtual realitas tertambah realitas campuran elektronik konsumen dan perangkat lunak dan perangkat keras
hiburan video game; Layanan hiburan yaitu menyediakan lingkungan realitas campuran online; Layanan hiburan yaitu
menyediakan permainan interaktif dan multipemain dan pemain tunggal yang dimainkan melalui internet atau jaringan
komunikasi; Layanan hiburan yaitu menyediakan video game online game komputer game elektronik dan game interaktif;
Layanan hiburan yaitu menyediakan video online yang menampilkan permainan yang dimainkan oleh orang lain; Layanan
hiburan yaitu program penghargaan insentif yang dirancang untuk memberi penghargaan kepada peserta program yang
berolahraga; Layanan hiburan yaitu program penghargaan kontes dan insentif yang dirancang untuk memberi penghargaan
kepada peserta program yang berolahraga berpartisipasi dalam kegiatan olahraga terlibat dalam kegiatan yang meningkatkan
kesehatan membuat prestasi dalam olahraga dan kegiatan olahraga dan mencapai tujuan pribadi mengenai olahraga kegiatan
olahraga dan kebugaran; Layanan hiburan yaitu program penghargaan kontes dan insentif yang dirancang untuk memberi
penghargaan kepada peserta program yang berolahraga membuat pilihan makan sehat dan terlibat dalam aktivitas
peningkatan kesehatan lainnya; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan akses ke database interaktif elektronik dan online dari
konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, video, audio, visual, dan materi audio-visual di bidang kepentingan
umum; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan hiburan konten dan pengalaman interaktif realitas virtual, augmented reality, dan
realitas campuran; Layanan hiburan, yaitu, menyediakan realitas virtual online, realitas tertambah, dan lingkungan realitas
campuran; Layanan pembinaan pribadi di bidang olahraga, latihan, kesehatan dan kebugaran; Layanan pendidikan; Layanan
pendidikan yaitu menyediakan publikasi online di bidang konten media sosial; Layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan
dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang realitas virtual, realitas tertambah, kecerdasan buatan dan internet
of things; Layanan penerbitan, yaitu penerbitan publikasi elektronik untuk orang lain; Layanan permainan realitas virtual;
Layanan permainan realitas virtual yang disediakan melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya; Layanan produksi dan
penerbitan hiburan multimedia; Memberikan informasi mengenai olahraga pengembangan keterampilan atletik dan pelatihan
kebugaran melalui situs web online komputer lain dan jaringan komunikasi elektronik dan melalui perangkat lunak komputer
untuk konsol game komputer pribadi perangkat digital pribadi dan ponsel pintar; Memberikan informasi tentang game
komputer dan video game online melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya; Memberikan informasi untuk tujuan
pendidikan dan hiburan di bidang hiburan, kehidupan menengah, dan perguruan tinggi, dan kelompok kepentingan sosial dan
masyarakat; Memberikan pembinaan kelompok di bidang olahraga olahraga kesehatan dan kebugaran; Memberikan penilaian
kebugaran dan skor kebugaran dan program latihan yang dipersonalisasi berdasarkan penilaian dan skor tersebut;
Menawarkan dan mengadakan kontes untuk tujuan pendidikan dan hiburan bagi pengembang perangkat lunak; Menawarkan
dan mengadakan kontes yang dirancang untuk mengenali, memberi penghargaan dan mendorong individu dan kelompok
yang terlibat dalam peningkatan diri, pemenuhan diri, amal, filantropi, sukarelawan, layanan publik dan masyarakat dan
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kegiatan kemanusiaan, dan berbagi produk kerja kreatif; Mengatur dan menyelenggarakan kompetisi dan acara hiburan untuk
pemain video komputer permainan multimedia elektronik atau interaktif; Mengatur dan menyelenggarakan konferensi
pendidikan di bidang pengembangan perangkat lunak; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Menyediakan
database komputer, elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan informasi hiburan termasuk teks, dokumen
elektronik, database, grafik, gambar fotografi dan informasi audio visual, melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya;
Menyediakan online video klip video, vlog, gambar, ilustrasi, artikel, dan abstrak artikel di bidang komedi, drama, dokumenter,
docu-series, animasi, misteri, dan hiburan realitas; Menyediakan permainan komputer, elektronik dan video secara online;
Menyediakan sumber publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh untuk pengembang perangkat lunak; Menyediakan
tantangan atletik yang direkam sebelumnya pelatihan sesi dan tantangan kebugaran dan latihan melalui situs web online
komputer lain dan jaringan komunikasi elektronik dan melalui perangkat lunak komputer untuk konsol game komputer pribadi
perangkat digital pribadi dan ponsel pintar; Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang komedi drama
dokumenter serial dokumenter animasi misteri dan hiburan realitas; Menyelenggarakan kontes dan program penghargaan
insentif untuk pengembang perangkat lunak; Menyelenggarakan pameran dan acara di bidang hiburan interaktif realitas virtual
realitas campuran dan realitas tertambah elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau
pendidikan; Menyelenggarakan pameran dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan;
Menyelenggarakan pameran di bidang hiburan interaktif realitas virtual augmented reality realitas campuran elektronik
konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan; Menyelenggarakan pameran, acara, dan
konferensi di bidang budaya, hiburan, pendidikan, dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial;
Menyelenggarakan pameran, acara, dan konferensi untuk tujuan hiburan dan budaya; Menyelenggarakan pameran,
konferensi, dan acara di bidang pengembangan perangkat lunak untuk tujuan pendidikan; Pelatihan di bidang desain,
periklanan dan teknologi komunikasi; Pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan,
pemasaran, dan bisnis; Penerbitan elektronik online mengenai konten media sosial; Produksi dan pasca produksi konten
hiburan multimedia; Produksi realitas virtual, realitas tertambah, dan video realitas campuran untuk tujuan hiburan; Produksi
rekaman suara, video dan multimedia; Produksi video realitas campuran; Produksi video realitas tertambah untuk tujuan
hiburan; Produksi video realitas virtual untuk tujuan hiburan; Publikasi jurnal online yang tidak dapat diunduh, yaitu, weblog
(blog) yang menampilkan konten yang ditentukan pengguna blog yang menampilkan konten, periklanan, pemasaran dan
bisnis, dan blog tentang realitas virtual dan realitas tertambah; Publikasi materi pendidikan yaitu penerbitan artikel manual
jurnal dan blog di bidang pengembangan perangkat lunak kecerdasan buatan pembelajaran mesin dan membangun
antarmuka pengguna; Seminar pendidikan kelas seri pembicara konferensi dan pelatihan di bidang perangkat lunak sumber
terbuka dan pengembangan perangkat lunak; Sesi atletik dan kebugaran yang telah direkam sebelumnya; Sewa kios fotografi
dan videografi untuk menangkap, mengunggah, mengedit dan berbagi gambar dan video; akademi [pendidikan]; informasi
rekreasi; jasa permainan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan fasilitas online untuk streaming konten hiburan dan live
streaming video acara hiburan; jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games),
hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality); jasa/layanan hiburan, yaitu, menyediakan
permainan realitas tertambah (augmented reality games), hiburan interaktif dan konten dan pengalaman realitas tertambah
(augmented reality); jurnal online, yaitu, bentuk aplikasi web yang berbentuk tulisan-tulisan (weblog (blog)) yang menampilkan
konten yang ditentukan pengguna; jurnal online, yaitu, blog-blog yang menampilkan komentar, saran dan informasi di bidang
kesehatan, kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness), tidur, kebugaran (fitness) dan nutrisi/gizi; kegiatan olahraga dan
budaya; layanan arcade realitas virtual/maya (virtual reality); layanan hiburan; layanan hiburan dan pendidikan, yaitu,
menyediakan film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia yang tidak dapat diunduh melalui internet,
maupun informasi, ulasan/review, dan rekomendasi mengenai film, acara televisi, webcast, audiovisual, dan karya multimedia;
layanan hiburan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan kompetisi untuk mendorong penggunaan dan pengembangan
hiburan interaktif, realitas virtual/maya (virtual reality), realitas tertambah (augmented reality), elektronik konsumen (consumer
electronics), dan perangkat lunak dan perangkat keras hiburan permainan video; layanan hiburan, yaitu, menyediakan situs
web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh yang menampilkan turnamen video langsung yang dimainkan oleh
pemain video game; layanan instruksi kebugaran fisik online; layanan pelaporan berita di bidang berita keuangan; layanan
pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan, yaitu, mengorganisir dan menyelenggarakan konferensi dan seminar di bidang
kecerdasan buatan dan internet of things; layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di
bidang kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); layanan penerbitan elektronik; layanan produksi
multimedia; melakukan kelas kebugaran; memberikan informasi di bidang hiburan; 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; mengatur dan mengadakan konferensi bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi pendidikan; menyediakan game komputer untuk digunakan di seluruh jaringan oleh pengguna
jaringan; menyediakan pelatihan; menyediakan perangkat lunak permainan (game) online; menyediakan situs web (website)
yang menampilkan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan
kebugaran (fitness); menyediakan sumber daya online untuk pengembang perangkat lunak (pendidikan); menyelenggarakan
pameran dan acara untuk tujuan budaya, pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di
bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; menyelenggarakan pameran di bidang
hiburan interaktif, realitas virtual, elektronik konsumen dan industri hiburan video game untuk tujuan budaya atau pendidikan;
perekaman, produksi, dan distribusi film, video, dan rekaman audio, program radio dan televisi; produksi video realitas
tertambah (augmented reality); produksi video realitas virtual/maya (virtual reality); publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu,
penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===
===Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak augmented reality; Desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak realitas campuran; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak
realitas tertambah; Desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak realitas virtual; Desain dan
pengembangan perangkat keras komputer dan perangkat lunak komputer; Desain dan pengembangan perangkat lunak
multimedia interaktif; Desain dan pengembangan realitas virtual realitas tertambah dan perangkat keras dan perangkat lunak
realitas campuran; Desain pengembangan dan pemeliharaan perangkat lunak komputer milik pihak lain di bidang bahasa
alami ucapan bahasa dan pengenalan suara tidak termasuk pascaproduksi rekaman gambar dan suara; Desain,
pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk platform komputasi terdistribusi; Dukungan teknis dan layanan
konsultasi untuk mengembangkan aplikasi; Dukungan teknis yaitu pemecahan masalah perangkat keras dan perangkat lunak
komputer dan komputer seluler dan masalah perangkat keras dan perangkat lunak perangkat komunikasi seluler; Hosting
konten digital di internet; Hosting konten realitas virtual dan augmented reality di internet; Jasa konsultasi yang berkaitan
dengan pemrograman manajemen aplikasi multimedia pemrograman komputer perangkat keras perangkat lunak dan desain
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dan spesifikasi sistem komputer; Jasa-jasa komputer; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS); Konsultasi dan
desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Konsultasi dan desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer
komputer seluler dan perangkat komunikasi seluler; Konsultasi dan desain perangkat keras dan perangkat lunak komputer
seluler dan perangkat komunikasi seluler; Layanan berbagi file yaitu menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat
diunduh yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna mengunggah dan mengunduh file elektronik; Layanan
hosting interaktif yang memungkinkan pengguna untuk mempublikasikan dan berbagi konten dan gambar mereka sendiri
secara online; Layanan informasi nasihat dan konsultasi yang berkaitan dengan perangkat lunak pengenalan dan perintah
suara perangkat lunak konversi ucapan ke teks dan aplikasi perangkat lunak berkemampuan suara otomatisasi rumah dan
perangkat lunak internet-of-things; Layanan komputer dalam sifat menyediakan halaman online yang disesuaikan yang
menampilkan informasi yang ditentukan pengguna atau ditentukan profil pribadi realitas virtual realitas campuran dan konten
dan data augmented reality; Layanan komputer yaitu hosting fasilitas web online untuk orang lain untuk menyelenggarakan
dan mengadakan pertemuan acara dan diskusi interaktif melalui jaringan internet dan komunikasi; Layanan komputer yaitu
memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui internet; Layanan komputer yaitu
membuat komunitas online bagi pengguna terdaftar untuk terlibat dalam jejaring sosial; Layanan komputer yaitu membuat
komunitas virtual untuk pengguna terdaftar untuk mengatur grup dan acara berpartisipasi dalam diskusi mendapatkan umpan
balik dari rekan-rekan mereka dan terlibat dalam jejaring sosial bisnis dan komunitas; Layanan komputer yaitu penyedia
layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna
melakukan transaksi e-commerce melalui internet dan jaringan komunikasi; Layanan konsultasi perangkat keras perangkat
lunak aplikasi dan jaringan komputer; Layanan online komputer yaitu menyediakan informasi tautan online dan sumber daya
elektronik yang terkait dengan olahraga kesehatan dan kebugaran; Layanan pengembangan game komputer game elektronik
dan video game; Layanan penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan perangkat lunak e-niaga untuk digunakan sebagai
gateway pembayaran yang mengizinkan pemrosesan kartu kredit atau pembayaran langsung untuk pedagang; Layanan
penyedia layanan aplikasi (ASP) yaitu menyediakan menghosting mengelola mengembangkan dan memelihara aplikasi
perangkat lunak situs web dan basis data di bidang teknologi informasi blockchain mata uang virtual mata uang digital
cryptocurrency dan aset digital; Layanan penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
digunakan dalam mata uang virtual mata uang digital cryptocurrency serta pertukaran dan transaksi aset digital; Layanan
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengontrol mengintegrasikan mengoperasikan
menghubungkan dan mengelola perangkat informasi yang dikontrol suara yaitu perangkat elektronik konsumen cerdas yang
terhubung ke cloud dan dikendalikan suara serta perangkat asisten pribadi elektronik; Layanan penyedia layanan aplikasi
yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan
transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yaitu
perangkat lunak hosting untuk digunakan oleh orang lain untuk digunakan dalam menyediakan basis data online yang
menampilkan berbagai informasi kepentingan umum melalui internet; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi e-niaga melalui internet dan jaringan komunikasi; Layanan
perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan elektronik,
pemberitahuan dan peringatan; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
penggunaan algoritme untuk menghitung dan menghasilkan data untuk aktivitas olahraga , pelatihan kebugaran, penilaian
tingkat kebugaran, pelatihan kebugaran, rekomendasi kebugaran dan penetapan tujuan; Layanan perangkat lunak sebagai
layanan (SAAS), yaitu, menyediakan situs web dan portal seluler yang disesuaikan untuk individu yang menampilkan analitik
data berdasarkan metrik fisiologis untuk tujuan pemantauan kesehatan; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SAAS),
yaitu, perangkat lunak hosting untuk digunakan oleh orang lain untuk penggunaan algoritme untuk menghitung dan
menghasilkan data untuk aktivitas olahraga, pelatihan kebugaran, penilaian tingkat kebugaran, pelatihan kebugaran,
rekomendasi kebugaran dan penetapan tujuan; Layanan platform as a service (PAAS) yang menampilkan perangkat lunak
komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan bisnis elektronik dan transaksi e-commerce; Layanan teknologi
informasi (TI); Layanan teknologi yaitu layanan data warehousing; Memberikan layanan dukungan teknis yaitu pemecahan
masalah perangkat lunak komputer mengenai penggunaan peralatan komunikasi; Membuat memelihara dan menghosting
situs web dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya yang menampilkan informasi tautan online dan sumber
daya elektronik di bidang olahraga dan kebugaran; Membuat memelihara dan menghosting situs web interaktif dan jaringan
komputer dan komunikasi elektronik lainnya yang memungkinkan pengguna untuk masuk mengakses melacak kemajuan
memantau dan menghasilkan informasi dan pencapaian kesehatan kebugaran latihan pribadi olahraga dan aktivitas atletik;
Membuat memelihara dan menghosting situs web interaktif dan komputer lain serta jaringan komunikasi elektronik yang
memungkinkan pengguna untuk bersaing dan membandingkan informasi dan pencapaian atletik dengan pengguna lain;
Menyediakan fasilitas online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online untuk membuat profil pribadi
yang menampilkan informasi jaringan sosial dan bisnis dan untuk mentransfer dan berbagi informasi tersebut di antara
beberapa fasilitas online; 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 fasilitas online untuk terlibat dalam jejaring sosial dan untuk mengelola akun jejaring sosial
mereka; Menyediakan informasi dari indeks dan database informasi, yang dapat dicari termasuk teks, dokumen elektronik,
database, grafik, media elektronik, gambar dan konten audio visual melalui internet dan jaringan komunikasi; Menyediakan
layanan jaringan online yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer data identitas pribadi ke dan berbagi data identitas
pribadi dengan dan di antara beberapa fasilitas online; Menyediakan layanan otentikasi pengguna menggunakan teknologi
sistem masuk tunggal dan perangkat lunak untuk transaksi e-commerce; Menyediakan layanan pencarian komputer yang
disesuaikan yaitu mencari dan mengambil informasi atas permintaan khusus pengguna melalui internet; Menyediakan mesin
pencari dari lingkungan jaringan online untuk menyediakan informasi dari indeks dan database informasi yang dapat dicari
termasuk teks dokumen elektronik database grafik media elektronik gambar dan konten audio visual melalui internet dan
jaringan komunikasi; Menyediakan mesin pencari internet; Menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak otentikasi
yang tidak dapat diunduh untuk mengontrol akses dan komunikasi dengan komputer dan jaringan komputer; Menyediakan
perangkat lunak komputer online yang tidak dapat diunduh dan fasilitas hosting online untuk memungkinkan pengguna
mengakses dan mengunduh perangkat lunak komputer; Menyediakan perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk
menyiapkan mengonfigurasi dan mengontrol perangkat keras komputer yang dapat dikenakan dan periferal komputer yang
dapat dikenakan; Menyediakan perangkat lunak untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
pengembangan pengujian dan integrasi aplikasi perangkat lunak blockchain; Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk digunakan sebagai dompet cryptocurrency; Menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan sebagai dompet elektronik; Menyediakan platform pencarian untuk memungkinkan pengguna meminta dan
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menerima foto video teks data gambar dan karya elektronik; Menyediakan platform pencarian untuk memungkinkan pengguna
meminta dan menerima konten teks karya visual karya audio karya audiovisual karya sastra data file dokumen dan karya
elektronik; Menyediakan platform perangkat lunak online yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna online
melakukan pembayaran dan mentransfer dana; Menyediakan platform perangkat lunak online yang menampilkan teknologi
yang memungkinkan pengguna online melakukan pembayaran dan transfer dana di berbagai situs web dan aplikasi seluler;
Menyediakan situs online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah memodifikasi dan berbagi konten
informasi pengalaman dan data virtual reality mixed reality dan augmented reality; Menyediakan situs web interaktif yang
memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, melacak kemajuan, memantau dan menghasilkan kalori, kebugaran,
latihan pribadi, serta informasi dan pencapaian aktivitas atletik; Menyediakan situs web interaktif yang memungkinkan
pengguna untuk memasukkan, mengakses, melacak kemajuan, memantau dan menghasilkan nutrisi kalori, kesehatan,
kebugaran, latihan pribadi, olahraga, dan informasi dan pencapaian aktivitas atletik; Organisasi manajemen dan tata kelola
organisasi otonom terdesentralisasi (DAO); Pencatatan pengelolaan dan pelacakan kepentingan kepemilikan dalam organisasi
otonom yang terdesentralisasi (DAO); Penyedia layanan aplikasi (ASP); Penyedia layanan aplikasi (ASP) yaitu hosting jarak
jauh aplikasi komputer orang lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yaitu hosting mengelola mengembangkan dan memelihara
aplikasi perangkat lunak dan situs web di bidang produktivitas pribadi komunikasi nirkabel dan aplikasi seluler; Penyedia
layanan aplikasi (ASP) yaitu menyediakan menghosting mengelola mengembangkan dan memelihara aplikasi perangkat lunak
situs web dan basis data di bidang perhitungan peringkat situs web berdasarkan lalu lintas pengguna; Penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk membuat mengelola melacak
melaporkan dan mengukur iklan pihak lain; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet dan
jaringan komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi
(API) untuk streaming penyimpanan dan berbagi video game konten data dan informasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan
platform AI (kecerdasan buatan) yaitu bot agen virtual dan asisten virtual; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pembelian barang dan jasa; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pembuatan pengeditan pengunggahan pengunduhan
pengaksesan tampilan pengeposan tampilan pemberian komentar penyematan pengiriman dan pembagian atau penyediaan
media elektronik atau informasi melalui internet dan komunikasi jaringan; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan
perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi pembuatan pengeditan pengunggahan pengunduhan pengaksesan
tampilan pengeposan tampilan penandaan blog streaming penautan anotasi indikasi sentimen tentang mengomentari
berinteraksi dengan menyematkan mentransmisikan dan berbagi atau dengan cara lain menyediakan media elektronik atau
informasi melalui internet dan jaringan komunikasi; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
menyediakan peta elektronik; Penyedia layanan aplikasi (asp) yaitu hosting aplikasi perangkat lunak komputer melalui internet
orang lain; Penyedia layanan aplikasi yaitu menyediakan menghosting mengelola mengembangkan dan memelihara aplikasi
perangkat lunak situs web dan basis data di bidang perhitungan peringkat situs web berdasarkan lalu lintas pengguna;
Penyedia layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi e-niaga melalui internet dan jaringan komunikasi; Penyediaan Perangkat lunak untuk pesan
elektronik; Penyediaan Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mencetak membuat dan menerbitkan aset digital
token digital token kripto token utilitas token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang
kripto mata uang digital dan mata uang virtual; Penyediaan alat pengembangan perangkat lunak game yang tidak dapat
diunduh; Penyediaan alat pengembangan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh; Penyediaan aplikasi perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk mencari dan mengidentifikasi tempat menarik acara landmark peluang kerja hiburan acara
budaya belanja dan penawaran lokal dan berbasis lokasi; Penyediaan aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; Penyediaan aplikasi perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
menyediakan menautkan atau mengalirkan berita atau informasi peristiwa terkini; Penyediaan layanan mesin pencari Internet;
Penyediaan perangkat lunak asisten pribadi yang tidak dapat diunduh; Penyediaan perangkat lunak asisten sosial yang tidak
dapat diunduh; Penyediaan perangkat lunak dan aplikasi yang tidak dapat diunduh untuk pesan instan voice over internet
protocol (VOIP) konferensi video dan konferensi audio; Penyediaan perangkat lunak e-commerce yang tidak dapat diunduh
untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet; Penyediaan perangkat lunak e-
commerce yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet
dan jaringan komunikasi; Penyediaan perangkat lunak e-niaga yang tidak dapat diunduh; Penyediaan perangkat lunak game
blockchain yang tidak dapat diunduh; Penyediaan perangkat lunak komputasi awan yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
dalam penyimpanan data elektronik; Penyediaan perangkat lunak komputasi awan yang tidak dapat diunduh untuk realitas
virtual realitas campuran dan aplikasi serta lingkungan augmented reality; Penyediaan perangkat lunak komputer sadar lokasi
yang tidak dapat diunduh untuk mencari menentukan dan berbagi lokasi barang jasa dan acara yang diminati; Penyediaan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh dalam sifat mesin kueri; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak
dapat diunduh dalam sifat mesin kueri yang berfungsi di seluruh alat intelijen bisnis (BI); Penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk berbagi dan menampilkan lokasi pengguna merencanakan aktivitas dengan
pengguna lain dan membuat rekomendasi; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
dalam melakukan kueri pada data dalam jumlah besar; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan dalam menyediakan layanan eceran dan pemesanan untuk berbagai macam barang konsumsi; Penyediaan
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran kesehatan dan
kebugaran; Penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi
antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan) yaitu bot agen virtual dan asisten virtual; Penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk menampilkan menggabungkan menganalisis dan mengatur data dan informasi di
bidang kesehatan kebugaran kebugaran aktivitas fisik manajemen berat badan tidur dan nutrisi; Penyediaan perangkat lunak
komputer yang tidak dapat diunduh untuk mencari menentukan dan berbagi lokasi; Penyediaan perangkat lunak komputer
yang tidak dapat diunduh untuk pemetaan sosial dan tujuan; Penyediaan perangkat lunak permainan yang tidak dapat
diunduh; Penyediaan perangkat lunak untuk grafik komputer yang tidak dapat diunduh; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh bagi pengguna untuk membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital mata uang
virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan token utilitas; Penyediaan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh bagi pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan komunitas online; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh memungkinkan pengembangan penilaian pengujian dan pemeliharaan aplikasi
perangkat lunak seluler untuk perangkat komputasi portabel yaitu ponsel telepon pintar komputer genggam dan tablet
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komputer; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk berbagi dan menampilkan lokasi pengguna
merencanakan aktivitas dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk berpartisipasi dan memberikan suara dalam organisasi otonom yang terdesentralisasi; Penyediaan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol (VOIP) panggilan
telepon panggilan video pesan teks pesan elektronik pesan instan dan layanan jejaring sosial online; Penyediaan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana elektronik ke dan dari orang lain; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan dan data serta tren pasar;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengakses membaca melacak dan
menggunakan teknologi blockchain; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam mengambil
dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
digunakan dalam merancang mengelola mengukur menganalisis menyebarkan dan menayangkan iklan orang lain;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam merancang mengelola mengukur menganalisis
menyebarkan dan menayangkan iklan pihak lain; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan
dalam perdagangan keuangan; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dalam pertukaran item
virtual; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dengan dompet mata uang digital dan layanan
penyimpanan; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dengan mata uang virtual; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk digunakan dengan teknologi blockchain; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet digital; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
jejaring sosial; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial membuat komunitas virtual dan
transmisi audio video gambar teks dan data; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk jejaring sosial
membuat komunitas virtual dan transmisi audio video gambar teks konten dan data; Penyediaan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk keuangan terdesentralisasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk konversi mata
uang; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk layanan pemetaan; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk layanan penggalangan dana amal online dan layanan donasi keuangan; Penyediaan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen dan tata kelola organisasi otonom yang terdesentralisasi; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan media elektronik yaitu gambar konten
audio-visual dan video video streaming langsung komentar iklan berita dan tautan internet; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk melihat dan menyediakan akses ke aset digital token digital token kripto token utilitas token yang
tidak dapat dipertukarkan (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memberikan informasi mengenai olahraga pengembangan
keterampilan atletik pelatihan kebugaran dan pelatihan kebugaran melalui situs web online dan komputer lain serta jaringan
komunikasi elektronik untuk konsol game komputer pribadi perangkat digital pribadi dan ponsel pintar; Penyediaan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat basis data informasi dan data yang dapat dicari; Penyediaan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk membuat berbagi menyebarluaskan dan memasang iklan; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk membuat cryptocurrency terdesentralisasi dan open source untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat dan mempertahankan kehadiran
online untuk individu grup perusahaan dan merek; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat dan
mengelola dompet elektronik; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat dan mengelola profil
media sosial dan akun pengguna; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat mata uang digital
sumber terbuka dan terdesentralisasi untuk digunakan dalam transaksi berbasis blockchain; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk membuat mata uang virtual sumber terbuka dan terdesentralisasi untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat mengedit mengunggah
mengunduh mengakses melihat memposting menampilkan menandai blogging streaming menautkan membuat anotasi
menunjukkan sentimen tentang mengomentari memilih berinteraksi dengan menyematkan mentransmisikan dan berbagi atau
dengan cara lain menyediakan media elektronik gambar video audio konten audio visual data dan informasi melalui internet
dan jaringan komunikasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat mengelola dan mengakses
grup pribadi yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk membuat mengelola dan mengakses grup yang dibuat dan dikelola pengguna dalam komunitas virtual;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat menjalankan dan mengelola kontrak pintar;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat pengelolaan dan interaksi dengan komunitas online;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat program pelatihan kebugaran yang dipersonalisasi;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk membuat reservasi dan pemesanan; Penyediaan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk memesan dan atau membeli barang dan jasa; Penyediaan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk memesan dan/atau membeli barang dan jasa; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh
untuk memfasilitasi dan mengatur pembiayaan dan distribusi penggalangan dana dan donasi; Penyediaan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk memfasilitasi diskusi interaktif melalui jaringan komunikasi; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memodifikasi foto gambar dan konten audio video dan audio-
video; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memodifikasi konten foto gambar dan audio video dan
audio-video dengan filter fotografi dan realitas virtual realitas campuran dan efek augmented reality (AR) yaitu grafik animasi
teks gambar geotag metadata tag dan hyperlink; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memproses
gambar grafik audio video dan teks; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memproses pembayaran
elektronik; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memproses transaksi elektronik; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pembeli dan penjual iklan online membeli dan menjual
inventaris iklan; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan pengembangan penilaian
pengujian dan pemeliharaan aplikasi perangkat lunak seluler untuk perangkat komunikasi elektronik portabel yaitu ponsel
telepon pintar komputer genggam dan tablet komputer; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui internet dan jaringan komunikasi; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk memungkinkan transmisi konten dan data gambar audio audio visual dan
video; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mencari dan mengidentifikasi tempat menarik acara
landmark peluang kerja hiburan acara budaya belanja dan penawaran lokal dan berbasis lokasi; Penyediaan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk mendistribusikan memperdagangkan menyimpan mengirim menerima menerima dan
mentransmisikan aset digital token digital token-kripto token utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi kripto mata
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uang kripto digital mata uang dan mata uang virtual; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menemukan
konten dan penerbit konten dan untuk berlangganan konten; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengakses mengumpulkan menampilkan mengedit menautkan memodifikasi mengatur menandai mengalirkan berbagi
menyimpan mentransmisikan dan dengan cara lain menyediakan media elektronik foto gambar grafik audio video konten
audio visual data dan informasi melalui jaringan internet dan komunikasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk mengambil foto dan merekam konten audio audio visual dan video; Penyediaan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk mengatur acara mencari acara membuat kalender dan mengelola acara; Penyediaan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh untuk mengatur konten gambar video dan audio visual menggunakan tag metadata; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengaudit mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset digital dan
blockchain aset digital token digital token kripto dan token utilitas; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengelola buku besar untuk transaksi keuangan; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola dan
memvalidasi mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset digital aset blockchain aset digital token digital token
kripto dan transaksi token utilitas; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi
transaksi yang melibatkan aset digital token digital token kripto token utilitas token non-fungible (NFT) koleksi digital koleksi
kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengembangkan aplikasi terdesentralisasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengenkripsi dan
memungkinkan transmisi informasi digital yang aman melalui Internet serta melalui mode komunikasi lain antara perangkat
komputasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menghubungkan komputer ke database lokal dan
jaringan komputer global; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengidentifikasi dan mengizinkan
pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; Penyediaan perangkat lunak 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; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik grafik gambar konten audio dan audio visual melalui internet dan jaringan
komunikasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengkurasi konten dan iklan online yang ditentukan
pengguna dan membuat umpan media sosial; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengunggah
mengunduh mengarsipkan mengaktifkan transmisi dan berbagi gambar konten audio-visual dan video serta teks dan data
terkait; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menukar mata uang secara elektronik dengan mata uang
digital mata uang virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan token utilitas;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan layanan pelatihan pribadi latihan dan penilaian
kebugaran; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan menautkan atau mengalirkan berita
atau informasi peristiwa terkini; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan otentikasi pihak-
pihak dalam transaksi keuangan; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan pasar virtual;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk menyediakan peta elektronik; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk merekam mengelola melacak dan mentransfer kepentingan kepemilikan dalam organisasi otonom
yang terdesentralisasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pembayaran dan transaksi pertukaran;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pemetaan sosial dan tujuan; Penyediaan perangkat lunak yang
tidak dapat diunduh untuk pengelolaan keamanan kriptografi transmisi elektronik di seluruh jaringan komputer; Penyediaan
perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pengumpulan dan distribusi data; Penyediaan perangkat lunak yang tidak
dapat diunduh untuk pengumpulan pengelolaan pengeditan pengorganisasian modifikasi berbagi transmisi dan penyimpanan
data dan informasi; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk pesan elektronik; Penyediaan perangkat
lunak yang tidak dapat diunduh untuk streaming konten hiburan multimedia; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat
diunduh untuk transfer dana elektronik; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk transfer dana elektronik
dan konversi mata uang; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk transfer mata uang digital mata uang
virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan token utilitas antar pihak;
Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang memberi pengguna kemampuan untuk memposting peringkat
ulasan rujukan dan rekomendasi yang berkaitan dengan bisnis restoran penyedia layanan acara layanan publik dan lembaga
pemerintah; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah
memodifikasi dan berbagi konten realitas virtual konten realitas tertambah konten realitas campuran informasi pengalaman
dan data; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang memberi pengguna kemampuan untuk terlibat dalam
jejaring sosial dan mengelola konten jejaring sosial mereka; Penyediaan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk mentransfer data identitas pribadi ke dan berbagi data identitas pribadi dengan dan di antara
beberapa situs web; Penyediaan situs web yang menampilkan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat
lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; Penyewaan perangkat lunak komputer yang memberi pengguna kemampuan
untuk mengunggah mengedit dan berbagi gambar video dan konten audio-visual; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS)
menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); Perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk mengelola buku besar untuk transaksi keuangan;
Platform as a service (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengelola konten
jejaring sosial, menciptakan komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks
pesan, iklan media komunikasi dan informasi periklanan; Platform as a service (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak komputer untuk perintah suara dan perangkat lunak pengenalan, perangkat lunak konversi ucapan ke teks, aplikasi
perangkat lunak yang diaktifkan suara untuk manajemen informasi pribadi; Platform as a service (PAAS) yang menampilkan
platform perangkat lunak untuk jejaring sosial dan transmisi gambar, konten audio-visual, konten video dan pesan; Software
as a service (SAAS) menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan orang lain untuk pengembangan perangkat
lunak untuk mengelola menghubungkan dan mengoperasikan perangkat elektronik internet of things (iot); Software as a
service (SAAS) menampilkan perangkat lunak komputer untuk mengakses, menjelajah, dan mencari database online, audio,
video dan konten multimedia permainan dan perangkat lunak aplikasi, perangkat lunak pasar aplikasi; Software as a service
(SAAS) untuk digunakan dalam merancang, pembuatan dan analisis metrik data dan laporan di bidang kesehatan, kebugaran,
tidur, nutrisi dan kesehatan; Software as a service (SAAS) yang memungkinkan pengguna mengelola akun karyawan,
menjadwalkan dan melacak partisipasi karyawan, serta memfasilitasi dan mengelola program kebugaran dan kesehatan
perusahaan; Software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan untuk
menghubungkan dan mengontrol perangkat elektronik internet of things (iot); Software as a service (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak komputer untuk manajemen informasi pribadi; Software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat
lunak komputer untuk mengakses, memantau, melacak, mencari, menyimpan, dan berbagi informasi tentang topik yang
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diminati secara umum; Software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan,
mengoperasikan, mengintegrasikan, mengontrol dan mengelola perangkat elektronik konsumen jaringan, perangkat iklim
rumah dan produk pencahayaan melalui jaringan nirkabel; Software as a service (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak
komputer yang digunakan untuk mengontrol informasi yang dikontrol suara dan perangkat asisten pribadi yang berdiri sendiri;
desain alat dan perangkat telekomunikasi; desain dan pengembangan aplikasi terdesentralisasi; desain dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer; desain dan pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak permainan
video (video game); 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, pengembangan dan implementasi
perangkat lunak audit dan keamanan untuk platform berbasis blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi
perangkat lunak untuk blockchain; desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk layanan verifikasi pihak
ketiga untuk transaksi mata uang digital, termasuk tetapi tidak terbatas pada transaksi yang melibatkan mata uang bitcoin;
desain, pengembangan, dan implementasi perangkat lunak untuk mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto (crypto token) dan dompet token utilitas; desain,
pengembangan, instalasi, dan pemeliharaan perangkat keras dan perangkat lunak komputer; jasa analisis industri dan
penelitian; jasa komputasi awan; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan panggilan voice over internet protocol
(VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan elektronik, pesan instan, dan layanan jejaring sosial online;
jasa penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu, aplikasi perangkat lunak hosting lainnya; jasa perangkat lunak sebagai suatu
layanan (SaaS) yang menampilkan perangkat lunak untuk kliring, alokasi, kepatuhan, pencatatan dan penyelesaian
perdagangan yang terkait dengan mata uang digital, mata uang virtual, aset mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa-jasa ilmiah dan teknologi serta
penelitian dan perancangan yang berkaitan dengannya; 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); konsultasi komputer; konsultasi teknis di bidang pengembangan perangkat lunak aplikasi
seluler yang terkait dengan penggunaan dan fungsionalitas hyperlink; layanan berbagi (sharing) file, yaitu, menyediakan
fasilitas online untuk orang lain yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk mengunggah dan
mengunduh file elektronik; layanan dukungan teknis, yaitu, pemecahan masalah (troubleshooting) yang bersifat mendiagnosis
masalah-masalah perangkat keras dan perangkat lunak komputer; layanan enkripsi data; layanan enkripsi data yang
menampilkan teknologi perangkat lunak blockchain dan protokol peer-to-peer untuk menyediakan penyimpanan cloud yang
aman, pribadi, dan terenkripsi; layanan jaringan komputer; layanan komputer dalam bentuk profil  pribadi dan grup/kelompok
elektronik yang disesuaikan atau halaman web (webpages) yang menampilkan informasi yang ditentukan atau yang
ditetapkan pengguna, termasuk, audio, video, gambar, teks, konten, dan data; layanan komputer, khususnya, penyedia
layanan aplikasi yang menampilkan perangkat lunak application programming interface (API) untuk manajemen hubungan
pelanggan (customer relationship management (CRM)); layanan komputer, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; layanan
komputer, yaitu, menciptakan/membuat lingkungan virtual online untuk penjualan dan pembelian mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; layanan 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 platform penyimpanan cloud terdesentralisasi
open source; layanan konsultasi di bidang desain, pemilihan, implementasi dan penggunaan piranti keras komputer dan
sistem piranti lunak untuk pihak lain; 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 otentikasi; layanan pemetaan; layanan penelitian dan konsultasi di bidang teknologi informasi dan
telekomunikasi; layanan penyimpanan data elektronik; 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;
menyediakan application programming interface (API) untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui internet; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan
berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data; menyediakan 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 perangkat lunak application programming interface (API)
untuk digunakan dalam pengiriman pesan elektronik dan transmisi audio, video, gambar, teks, konten dan data; menyediakan
perangkat lunak platform keuangan elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital;
menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang kripto; 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 teknologi buku besar (ledger) yang didistribusikan;
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; pemeliharaan dan
perbaikan perangkat lunak komputer; pemrograman komputer; penambangan data; pengembangan perangkat keras untuk
digunakan sehubungan dengan permainan (games) multimedia elektronik dan interaktif; pengembangan perangkat lunak;
pengembangan perangkat lunak komputer; pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler;
pengembangan perangkat lunak multimedia interaktif; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
application programming interface (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial, mengembangkan aplikasi
perangkat lunak; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam membeli,
menjual, merancang, mengelola, melacak, menilai, mengoptimalkan, menargetkan, menganalisis, mengirim, dan melaporkan
iklan dan pemasaran online; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jasa/layanan
pemetaan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten
jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar, konten audio-visual dan video, foto, video,
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data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat
lunak untuk manajemen hubungan pelanggan (customer relationship management (CRM)); penyedia layanan aplikasi (ASP)
yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan atau memfasilitasi melakukan reservasi dan pemesanan; penyedia
layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi berbagi
(sharing) dan menampilkan lokasi pengguna, merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan membuat rekomendasi;
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi
pemesanan dan/atau pembelian barang dan jasa; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
memungkinkan/mengaktifkan atau memfasilitasi pemetaan sosial dan tujuan; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang
menampilkan perangkat lunak untuk memungkinkan/mengizinkan atau memfasilitasi/memudahkan mengambil dan mengedit
foto serta merekam dan mengedit video; penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi/memudahkan interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan);
penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang sadar lokasi (location-aware) untuk mencari,
menentukan dan berbagi (sharing) lokasi barang, layanan dan acara menarik; penyedia layanan aplikasi (ASP), yaitu,
menyediakan, hosting, mengelola, mengembangkan, dan memelihara aplikasi, perangkat lunak, situs web (web sites), dan
database di bidang komunikasi nirkabel, akses informasi seluler (mobile information access), dan manajemen data jarak jauh
untuk pengiriman konten nirkabel ke komputer genggam, laptop dan perangkat elektronik seluler (mobile electronic devices);
penyedia platform pembelian iklan online, yaitu, menyediakan program perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
memungkinkan pembeli dan penjual iklan online untuk membeli dan menjual inventaris iklan; penyimpanan data elektronik;
penyimpanan foto secara elektronik; perangkat lunak platform buku besar (ledger) yang didistribusikan untuk digunakan dalam
memproses transaksi keuangan; 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; platform perangkat lunak berbasis blockchain dan platform
perangkat lunak komputasi terdistribusi (distributed computing software platforms) untuk mengaudit dan memverifikasi
informasi dan kode digital; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam pembelian dan penyebaran iklan; platform sebagai layanan (PAAS) yang menampilkan platform perangkat
lunak untuk jejaring sosial, mengelola konten jejaring sosial, menciptakan/membuat komunitas virtual, dan transmisi gambar,
konten audio-visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; platform sebagai
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===
===jasa restoran; layanan bar; layanan hotel===
===Konsultasi kepatuhan peraturan di bidang media sosial; Layanan jejaring sosial yang terkait dengan kegiatan olahraga
kebugaran dan pembinaan yang disediakan melalui situs web komunitas online dan jaringan komunikasi komputer dan
elektronik lainnya; Layanan keamanan data dan informasi; Layanan kencan online; Layanan konsultasi di bidang jejaring
sosial online dan layanan media sosial; Layanan pramutamu pribadi untuk orang lain yang terdiri dari membuat pengaturan
dan reservasi pribadi yang diminta dan memberikan informasi khusus pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu;
Memberikan informasi dalam bentuk database yang menampilkan informasi di bidang jejaring sosial, pengenalan sosial dan
kencan; Memberikan informasi di bidang jejaring sosial dan pengenalan sosial; Meninjau standar dan praktik yang berkaitan
dengan peraturan konten media sosial; Menyediakan komunitas online untuk membeli menjual memperdagangkan dan
mendiskusikan serta bertukar informasi tentang aset digital token digital token kripto token utilitas token non-fungible (NFT)
koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; Menyediakan layanan concierge untuk
orang lain untuk memenuhi kebutuhan individu yaitu pemesanan reservasi memfasilitasi pembelian pribadi mengatur
pengiriman pribadi membuat pengaturan pribadi yang diminta memberikan rekomendasi produk dan layanan menyediakan
informasi khusus pelanggan untuk memenuhi kebutuhan individu; Menyediakan layanan jejaring sosial yaitu penyediaan
informasi di bidang pengembangan pribadi peningkatan diri pemenuhan diri amal filantropi sukarelawan layanan publik dan
komunitas dan kegiatan kemanusiaan; Menyediakan layanan otentikasi untuk informasi identifikasi pribadi; Pengenalan sosial
dan jaringan dan layanan kencan; jaringan investasi sosial online dalam bentuk layanan jaringan sosial daring di bidang
investasi; jasa hukum; jasa jejaring sosial daring (online); jasa jejaring sosial daring (online) untuk investor yang
memungkinkan perdagangan finansial/keuangan dan pertukaran mata uang digital (financial trades and exchange of digital
currency), mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token
kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa/layanan verifikasi identifikasi; jasa/layanan verifikasi identifikasi bisnis;
jasa/layanan verifikasi pengguna; konsultasi kepatuhan peraturan di bidang mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital, token digital, token kripto, dan aplikasi token utilitas; layanan verifikasi
identitas [keamanan komputer]; menyediakan situs web (website) yang menampilkan informasi tentang pengembangan
privasi, keamanan, blockchain dan teknologi buku besar yang didistribusikan (distributed ledger technologies), dan undang-
undang tata kelola data (data governance law)===
===Perhiasan imitasi; gantungan kunci; jam tangan; perhiasan===
===alat tulis menulis; buku; foto-foto; kartu dagang; majalah-majalah; poster; publikasi tercetak===
===Dompet; Ransel; Tas-tas; bagasi; dompet kecil; koper; koper dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang;
payung dan payung matahari; tas bepergian; tas kantor; tas tangan; Ransel; Tas-tas; bagasi===
===Seprai; selimut===
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===Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Jaket-jaket; Pakaian
Olahraga; Sepatu olahraga atau santai; Syal; T-shirt; Tutup kepala; celana panjang; kaos/kemeja yang menyerap keringat;
kaus kaki; kemeja; pakaian; sepatu; topi===
===Karpet-karpet; karpet; tikar===
===Artikel senam dan olahraga tidak termasuk dalam kelas lain; Film plastik terpasang yang dikenal sebagai kulit untuk
menutupi dan melindungi peralatan bermain game elektronik yaitu konsol video game dan unit video game genggam; Game
yang diadaptasi untuk digunakan dengan penerima televisi; Headset game yang diadaptasi untuk digunakan dalam bermain
video game; Joystick komputer dan permainan video; Konsol game genggam; Konsol game komputer untuk bermain game
rekreasi; Konsol permainan komputer untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; Konsol permainan
multimedia elektronik dan interaktif; Mainan permainan dan mainan; Mesin permainan LCD; Mesin video game mandiri;
Pengontrol elektronik yang dioperasikan pemain untuk mesin video game elektronik; Pengontrol game dalam bentuk keyboard
untuk game komputer; Peralatan pelatihan tubuh; Peralatan untuk olahraga dan permainan; Perangkat game; Perangkat game
perangkat game seluler yaitu mesin game dengan atau tanpa output video untuk memainkan game komputer dan video game;
Perangkat game seluler; Singkatan dari peralatan bermain game elektronik yaitu konsol video game dan unit video game
genggam; Tas pelindung yang disesuaikan secara khusus untuk video game genggam dan konsol video game; Tas yang
diadaptasi khusus untuk video game genggam dan konsol video game; Unit genggam untuk bermain elektronik komputer
interaktif dan video game; Unit genggam untuk bermain game elektronik untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal
atau monitor; Unit joy stick genggam untuk bermain video game; Unit meja untuk bermain game elektronik selain yang
terhubung dengan televisi atau komputer; Unit remote control interaktif video game; Video game interaktif genggam remote
control untuk bermain game elektronik; alat untuk permainan elektronik yang disesuaikan untuk digunakan dengan tampilan
layar eksternal atau monitor; bola basket; bola-bola; boneka mainan berkarakter; deck skateboard; dekorasi untuk pohon
Natal; game elektronik genggam yang diadaptasi hanya untuk digunakan dengan penerima televisi; game genggam dengan
tampilan kristal cair; headset gaming khusus diadaptasi untuk digunakan dalam bermain video game; kartu perdagangan
untuk permainan; kartu permainan; keypad game; konsol game; konsol video game; mesin latihan; mesin permainan hiburan;
mesin permainan video rumah; mesin video game arcade; mouse game; papan luncur; patung mainan; pengendali permainan
di alam keyboard khusus disesuaikan untuk bermain video game; pengendali untuk konsol game; pengontrol permainan video;
peralatan pelatihan tubuh; peralatan pembentukan badan); peralatan untuk permainan elektronik selain yang disesuaikan
untuk digunakan dengan layar tampilan eksternal atau monitor; permainan kartu; 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 permainan video genggam; tokoh aksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:26:16
540   EtiketDID2022064965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jelambar Selatan XV No. 74 D, Rt. 010/005, Kel. Jelambar Baru, Kec. Grogol
Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

FENDI

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 :

: SXC & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Kuning, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gambar cahaya proyektor; Lampu mobil; Lampu sorot; Lampu suasana LED; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode);

Perlengkapan untuk bola lampu pijar; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon
kompak [CFL]; bola lampu untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; halogen bola lampu; lampu bola; lampu
halogen; lampu kendaraan; lampu keselamatan LED; lampu lampu LED; lampu proyeksi LED; lampu tembak; lampu uap
logam halogen UV; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED]
lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; pemanas halogen; perlengkapan lampu LED; proyektor cahaya;
ultraviolet halogen logam uap lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:30:43
540   EtiketDID2022064966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN KSATRIA TANJUNG GUSTA, Kota Medan, Sumatera Utara
PATTY PRASTIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mas Yoky
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Hitam, abu-abu, Merah, Oranye dan Krem
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511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman cincau hijau; minuman cincau; minuman dawet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:32:57
540   EtiketJID2022064967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Jabal Minaraya Blok N8/1 Islamic Rt 008/014 Kel.Kelapa Dua Kec.Kelapa Dua,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15811

HJ. Lista Hurustiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gerai Lengkong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tosca, Putih, Merah,Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain, dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi

daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut dari outlet
distributor; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:34:19
540   EtiketDID2022064968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Keputran, RT.019, RW.009, Ds. Kutorejo, Kec. Kutorejo, Kab. Mojokerto,
Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61383

AHMAD SYAIFULLOH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mekar sari
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:37:43
540   EtiketDID2022064969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Creative Space, Jl. Agung Timur 8 Blok. O4 No. 12A, Sunter Jaya , Tanjung
Priuk, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

PT. SUNDARA PRANA JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Garvi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : teal blue, abu - abu, coklat, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aromatik diffuser; Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Deodorant stick; Garis Mata (Eye liner); Kosmetik

perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Krim kulit berminyak; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik;
Krim untuk menggelapkan rambut; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion
perawatan kulit; Masker kecantikan untuk tangan; Pasta gigi dan obat kumur; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik);
Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pewarna dan cat rambut; Pomade alis;
Pomade bibir; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Mandi; Sabun mandi, deodoran;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan-sediaan untuk
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membersihkan; Tissue wangi basah; amber [parfum]; aroma diffuser buluh udara; baby oil [perlengkapan mandi]; batu apung;
batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan
mandi]; bedak untuk wanita dan anak-anak; blau cuci; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; cairan pembersih kaca
depan; cairan pembersih kaca depan mobil; celak mata; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; eau de
parfum; eau de toilette; gel pasta gigi; hio; isi ulang aroma untuk reed diffusers; kapas kecantikan; kertas amplas; kertas
amplas untuk mengasah pensil gambar; 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; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; krim bronzing kulit; krim kulit; krim mandi; krim
pembersih kulit; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; kutek kuku;
lipstik; losion  untuk kulit; losion bayi; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion pemutih kulit wajah; losion rambut; losion untuk
tubuh; lulur; lulur kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan
wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker
pembersih untuk wajah; minyak Kolonyo; minyak memperbaiki rambut; minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak
rambut kemiri; minyak untuk parfum dan aroma; minyak wangi; minyak-minyak sari kosmetika; parfum cair; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta pemutih gigi; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pembersih tata rias
wajah, pembersih kosmetik; pemerah pipi; pemutih cucian; pemutih gigi berbentuk pena; pemutih kuku; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghitam alis; pensil alis; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun dan deterjen; sabun deterjen; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun mandi cair; sachet parfum; sampo untuk
bayi; sediaan pembersih wajah; sediaan pemutih gigi; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan
membuang lemak; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; shampoo kering; shampoo ketombe; susu pelembab
untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; wangi-
wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk; wewangian dan wangi-
wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:37:50
540   EtiketDID2022064970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan KH Ahmad Dahlan No 53 Kel. Nologaten Kec. Babadan. Kab Ponorogo,
Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63411

PT. Agrofarm Nusa Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Panata 23
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; pupuk; pupuk anorganik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:39:46
540   EtiketD102022064971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Kletekan RT.005 RW.004 Kec. Jogorogo, Kab. Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa
Timur

IRVAN HANDRI SETYO BUDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===tenda *; tenda untuk berkemah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 09:41:05
540   EtiketDID2022064972
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl pangeran cakrabuana blok timur rt/rw 003/001 kecomberan talun kab cirebon,
Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 45171

virgin dwiguna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZIELDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : UNGU TUA, UNGU MUDA, BABY PINK, GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan makaroni/spageti; Adonan terigu; Agar-agar buah

(gula-gula); Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Es kristal; Garam Masak beryodium; Garam meja; Gula -gula
(mesis) untuk menghias kue; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula semut; Gula sirup;
Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang
mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gulali; Hasil
produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Jinten bubuk; Kembang gula yang dibekukan
dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kerupuk Jengkol; Kopi gula aren; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk
yang beku); Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan
berenergi ; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka;
makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan
penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-
kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan
dasar tepung terigu; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan yang mengandung tepung; Matcha / teh
hijau dari jepang [minuman]; Mesis (gula-gula); Nasi Ikan Saus Padang; Olahan yang terbuat dari gula; Pengganti Saus Tiram;
Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kue dan kembang gula; Puding dari telur, susu dan gula; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pizza; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus kental untuk
penambah rasa; Saus pasta panggang; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Saus untuk
pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Taffy (gula-gula); Teh Tarik; Teh latte; Tepung gula;
Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras;
Turkish delight (gula-gula); adonan; adonan brownies; adonan crepe; adonan kue; adonan pizza; adonan puff pastry (roti);
adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan yang dipilin untuk digoreng; almond berlapis gula; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pengganti gula; buah (gula-gula); bubuk saus; campuran adonan; campuran saus; campuran
untuk sediaan saus; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat;
daun stevia (pengganti gula); dekorasi gula untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dessert mousses [gula-gula];
dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad (saus); es gula-gula; garam; garam berbumbu;
garam berbumbu untuk memasak; garam untuk memasak; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gula; gula almond;
gula anggur; gula aren; gula batu; gula bit; gula buah; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula gula rasa; gula gula untuk
menghias kue; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal; gula kristal
(selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula mentah; gula
merah; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula,
madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-gula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah; gula-gula
dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula untuk makanan; gula-gula untuk produk
yang dipanggang; jeli buah [gula-gula]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang dilapisi
gula; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai;
kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar sereal; kopi, teh, kakao, gula, beras,
tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue adonan goreng; kue jinten / kue biji ketapang; kue kastangel; kue nastar; kue putri
salju; lada; lapisan gula (frosting); makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; mayones; membalikkan gula; merica (bumbu); minuman cokelat; minuman dari campuran espresso, es krim dan
brownies; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; msg (penyedap rasa); nasi gulai /gule; pemanis menjadi pengganti
gula; permen [gula-gula]; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; prem chutney (saus); pretzel berlapis
yogurt [gula-gula]; produk makanan yang mengandung terutama tepung; saus; saus [bumbu]; saus apel [bumbu]; saus asam
manis; saus barbekyu maple; saus berbahan dasar buah; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus coklat; saus
daging; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus ikan; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari
organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus marinara; saus mustard; saus
mustard madu; saus pasta; saus salad; saus salsa; saus spaghetti; saus teriyaki; saus tiram; saus tiram [sambal]; saus tomat;
saus untuk ayam; saus wasabi; sirup maple bebas gula; sosis yang dibungkus adonan; stick liquorice [gula-gula]; taburan gula
(sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; tapioka untuk makanan; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung hasil dari produksi
penggilingan; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung terigu; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*; toffee (gula-
gula); toffees (gula-gula); turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:33:45
540   EtiketDID2022065097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Intan II No. 92, RT09/RW02, Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10640

Febby Putri Chantika
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Keche Collection
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian ujung alas kaki; Baju Hangat; alas
kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Lis
untuk alas kaki; List untuk alas kaki; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket,
permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets
basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey,
celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi
sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan,
atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi
bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung
telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam
pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek
untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah
mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi
renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Perlengkapan anti selip untuk alas kaki;
Perlengkapan logam untuk alas kaki; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki
terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki perlengkapan
untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki untuk orang
dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding;
alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki
ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal,
sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot;
alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol
luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; karet [alas kaki];
kelengkapan logam untuk alas kaki; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
pakaian, alas kaki, tutup kepala; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot
dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; pompa [alas kaki];
sandal jepit [alas kaki]; sepatu dan alas kaki; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu kayu [alas kaki]; sol alas kaki; sol asbes untuk
alas kaki; sol untuk alas kaki; tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; tips untuk alas kaki; topi jari kaki [bagian dari
alas kaki]; trainer (alas kaki); waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:34:55
540   EtiketDID2022065098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumi Gedangan Indah Blok C-9 RT.04 RW.09 Kel. Karangbong Kec. Gedangan,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61254

Indah Sumariati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGGOLE'I + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; Nasi Ayam
Geprek Sambal Matah; Nasi Goreng Sosis; Rempeyek; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal
berbahan dasar kunyit asam; burger sayur [sandwich]; nasi bakar; sambal kacang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:35:58
540   EtiketJID2022065099

730 Nama Pemohon : Ni Putu Ega Maha Wiryanthi
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Alamat Pemohon : Jalan Tebet Raya No. 85 A, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12820

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Warta Ekonomi - Perspektif Baru Bisnis & Ekonomi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor Elektronik; Agen penjualan;

Akuntan perpajakan; Akuntansi perusahaan; Audit laporan keuangan; Audit pembukuan; DEPARTMENT STORE; Dealer
motor; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer;
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 akunting; 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 kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi bisnis; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa
konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data; 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 marketing untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan
penyedia jasa dengan pelanggan via website; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan
perabotan; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa pialang penjualan barang; Jasa publisitas luar ruangan; Jasa toko retail
secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah
distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan
dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data
dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan, pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian
lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi
mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang
dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial
dengan bisnis; Layanan perantara bisnis; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Layanan
toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; MINI MARKET; Manajemen data;
Memberikan informasi untuk penjualan barang orang lain; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan tautan ke
situs web ritel online orang lain; PASAR SWALAYAN; PENYALURAN CONTOH-CONTOH BARANG; Pemasangan poster;
Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pembukuan perniagaan; Pembukuan perusaahan; Penelitain
Perniagaan; 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.; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Perbandingan harga dan evaluasi
berbagai produk; Periklanan untuk orang lain melalui komputer dan jaringan komunikasi; Periklanan, pemasaran dan layanan
promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis;
Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Promosi barang dan jasa
melalui jaringan internet dan komunikasi; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; TOKO SERBA ADA; Toko eceran
yang menjual peralatan listrik rumah tangga; Toko perabotan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data);
administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; analisa informasi bisnis; audisi seniman pertunjukan
(pemilihan personil); desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan dan
penyebaran pesan iklan; grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra, karya dramatis, karya musik dan karya artistik;
iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; informasi bisnis; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis,
konsultasi dan perencanaan pajak (akunting); jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa analisis pasar;
jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk perusahaan industri atau komersial dalam
menjalankan bisnis mereka; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa
informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi pemasaran
bisnis; jasa konsultasi rekrutmen bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan administrasi bisnis dan manajemen personalia;
jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa logistik (-untuk
manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa
organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa
penggabungan (merger) dan akuisisi bisnis; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa pengumpulan
data; jasa penilaian perusahaan; jasa penjualan ikan; jasa penyediaan data bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan dan
manajemen; jasa ritel; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol;
jasa sistemisasi data dalam database komputer; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; jasa untuk membantu
membangun jaringan kontak bisnis; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa yang berkaitan dengan
analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa pengorganisasian untuk menggelar acara
dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan promosi; kompilasi data untuk orang lain;
konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; layanan administrasi dan manajemen personalia dan sumber daya
manusia; 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 dan pemasaran; layanan pemasaran untuk
orang lain; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan rujukan dan penempatan pribadi; layanan saran dan/atau
konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan toko grosir menampilkan persiapan wewangian; layanan toko ritel
menampilkan payung; layanan toko ritel menampilkan pisau dapur; layanan untuk analisa data besar (big data); manajemen
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bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; mempromosikan
penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri
dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyiapkan dan
menempatkan iklan luar ruangan untuk orang lain; minimarket; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan,
musisi dan/atau pemain musik; organisasi, manajemen dan administrasi program loyalitas dan skema insentif; penelitian dan
survei bisnis; pengelolaan laporan bisnis; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail advertising); pengkoordinasian
strategi pemasaran pihak ketiga; penjualan lagu secara digital melalui jaringan online; penyebaran bahan-bahan jasa diskon
iklan; penyebaran materi pemasaran; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui
jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan laporan bisnis
dan / atau komersial; penyediaan layanan berlangganan pada server komputer, pusat data, situs web dan sumber daya
perangkat lunak; penyediaan ruang iklan melalui jaringan komputer dan situs web; penyelenggaraan analisis bisnis survei riset
pemasaran; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan riset
pemasaran, pembelian konsumen dan iklan; penyelenggaraan survei riset pemasaran; perekrutan tenaga kerja; perencanaan
dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; promosi penjualan; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan
internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; provision of business data; publikasi naskah publisitas/iklan; semua layanan di
atas disediakan online melalui pusat data komputer, jaringan informasi dan/atau internet; show room (ruang pamer) penjualan
mobil bekas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:38:45
540   EtiketDID2022065100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Bedok 1 RT.07 RW.05 Kel. Tempeh Lor Kec. Tempeh, Kabupaten Lumajang,
Jawa Timur, 67371

Yuda Mahmud

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UZAQI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran tepung; Tepung kentucky; Tepung peyek; Tepung untuk makanan; tepung bumbu; tepung serbaguna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:41:19
540   EtiketDID2022065101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nanggala 5 RT.01 RW.08 Kel. Sawotratap Kec. Gedangan, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61254

Risqi Cahyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: I'ZAAZ ZADA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===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.; Nasi
Rames; Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar
kunyit asam; nasi bakar; nasi kotak; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:41:38
540   EtiketDID2022065102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 27770 N. Entertainment Drive, Valencia, California 91355
Sunkist Growers, Inc.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sunkist
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Sunkist = Nama badan hukum pemilik merek.
591 Uraian Warna : Biru dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman jus buah dan sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; jus buah;

minuman 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; sirup, konsentrat dan bubuk untuk
membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:42:11
540   EtiketJID2022065103

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. TRATAS, RT.002/RW004, KEL/DS. KEDUNGRINGIN, KEC. MUNCAR, KAB.
BANYUWANGI, JAWA TIMUR, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

MAXWELL AURELIUS WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Margareth Dwina Angelina Pardede S.H.,M.Kn
Jl. Banding I Blok D I No. 12 RT. 008 RW. 008 Kel. Sukasari Kec. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEDOYEN FRENCH DINING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ABU-ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dekorasi kue; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa penyediaan fasilitas konferensi, pertemuan,

acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa perkemahan [pondok untuk berlibur]; Jasa
resort; Jasa vila; Jasa/layanan klub makan; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai es; Kedai es krim; Kedai kopi; Layanan biro
akomodasi (hotel, rumah kos); Layanan pengasuhan anak; Layanan restoran Jepang; Memberikan informasi, termasuk online,
tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan
akomodasi sementara; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan akomodasi hotel; Penyewaan rumah mobil
[akomodasi sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Perhotelan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Pusat
taman kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran daging panggang; Restoran keliling dengan menggunakan truk
(Food Truck); Restoran vegetarian; Ruang es krim (parlours); Rumah bir; Warung makan; jasa agen perjalanan, yaitu,
membantu reservasi dan pemesanan untuk penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer global, dan
jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa memasak makanan; jasa penyediaan kedai buah; jasa restoran dan katering;
jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kedai teh; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar;
layanan bistro; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan kantin swalayan; layanan
katering keliling; layanan koki pribadi; layanan kopi dan bar teh; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan
pemesanan kamar hotel secara online; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan restoran cepat saji; layanan snack-bar;
lounge; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; pengukiran
makanan; penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang
berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu
situs web; penyewaan fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur, linen dan
pengaturan meja; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan makan; penyewaan ruang
serba guna; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; pub; pusat perawatan lansia; rumah makan; salad bar [layanan
restoran]; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:43:07
540   EtiketJID2022065104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse 32, Jalan Jenderal Sudirman
Kav. 45-46, Karet Semanggi , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Officium Nobile Indolaw

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ibrahim S.H., C.L.A., C.L.I.
Sampoerna Strategic Square, South Tower, Penthouse 32 Jalan Jenderal Sudirman
Kav-45-48 Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata
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IndoLaw
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara online dari basis data komputer atau

jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, 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; kursus pembelajaran jarak jauh; layanan instruksi dan pelatihan; layanan konsultasi di
bidang hiburan yang disediakan melalui Internet; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada
anggotanya; melakukan acara pendidikan; melakukan kegiatan budaya; melakukan kegiatan hiburan; melakukan kompetisi di
Internet; melakukan kursus korespondensi; melakukan kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan
pelatihan; mengarahkan produksi teater; mengatur dan melakukan kolokium; mengatur dan melakukan konser; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di
lembaga pengajaran; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar pelatihan; mengatur simposium; mengatur
simposium dan lokakarya pelatihan; menyelenggarakan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan
orang dewasa; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; pelaksanaan konser; pelaksanaan konvensi;
pendidikan yang lebih tinggi; penyebaran materi pendidikan; penyelenggaraan festival film; penyelenggaraan forum pendidikan
secara langsung; penyelenggaraan konferensi; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kongres;
penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan seminar
pendidikan; produksi film di studio; produksi film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, film video, program radio
dan televisi; produksi hiburan audio; produksi konser musik; produksi materi pendidikan dan pengajaran; produksi pertunjukan
film dan video; produksi rekaman audio; produksi studi film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:45:52
540   EtiketDID2022065105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenongo 2 Kav. 68 Kramat Jegu RT.04 RW.06 Kel. Kramat Jegu Kec. Taman,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61257

Tama Rahayu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGTAAFY collection + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Biru, Ungu, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; kain ecoprint; kain shibori===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:48:27
540   EtiketDID2022065106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gubeng Kertajaya 2 / 14 RT.02 RW.11 Kel. Kertajaya Kec. Gubeng , Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60282

Yudho Cahyo Anggoro, S.Si

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEAT HEROES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Patties; patties daging cincang; patties daging hamburger; patties sapi; produk daging berupa patties daging burger===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:52:16
540   EtiketD022022065108

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AIR BERSIH UJUNG, KOMP. AIR BERSIH GARDENIA, KEL. SIDIREJO I, Kota
VINA PRIMAYANTI
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Medan, Sumatera Utara, 20218
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Razaki
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Coklat dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rendang Sapi; dendeng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 12:54:25
540   EtiketDID2022065110

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Krese RT.32 RW.03 Kresek, Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa
Timur

Yuni Ernawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TWOZULL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:06:38
540   EtiketDID2022065111

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL HAMID RUSDI NO 214 RT 003 RW 002 DESA KETINDAN KECAMATAN
LAWANG KABUPATEN MALANG PROVINSI JAWA TIMUR, Kabupaten Malang,
Jawa Timur, 65214

HERMADY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VESTREF
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru merupakan simbol kepercayaan, loyalitas dan tanggungjawab. Hijau tosca berarti keseimbangan, stabilitas dan pemberi

semangat
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===pembuatan es mesin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:07:07
540   EtiketDID2022065112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PLUIT KARANG AYU BLOK A1 UTARA NO.8-9-10 KELURAHAN PLUIT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT ZELING INDONESIA TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAVFOX
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel; dompet; koper; koper [bagasi]; payung; tas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:11:40
540   EtiketJID2022065113

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.387, HUAXIA ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YONGKANG,
ZHEJIANG, CHINA

ZHEJIANG FEIJIAN INDUSTRY & TRADE 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 :

: FJbottle dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Memberikan informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan

produk dan layanan; Penyebaran bahan untuk iklan; demonstrasi barang; iklan online pada jaringan komputer; pemasaran;
penulisan teks publisitas; presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; studi pasar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:13:30
540   EtiketDID2022065114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Tiga RT.18 RW.07 Sambirejo, Jiwan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Siti Maunah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRISAJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:14:20
540   EtiketDID2022065115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO.387, HUAXIA ROAD, ECONOMIC DEVELOPMENT ZONE, YONGKANG,
ZHEJIANG, CHINA

ZHEJIANG FEIJIAN INDUSTRY & TRADE 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 :

: FJbottle dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol terisolasi yang diletakkan dipinggul; botol; botol minum untuk olahraga; botol pendingin; botol vakum; cangkir; cosies

teh; gelas kertas atau plastik; kotak makan siang; mug; wadah berisolasi panas; wadah terisolasi termal untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:15:44
540   EtiketDID2022065116
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Kemloko, RT 001 RW 001, Desa Sidodadi, Kecamatan Garum, Kabupaten
Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, 66182

Fashichul Chadiq

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hafla Hijub
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hijub adalah Hijab atau kerudung
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Gradasi ungu ke ungu tua
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk wanita; Baju wanita; Gamis pria; Kerudung kepala; Pakaian wanita; Pashmina; atasan berkerudung;

atasan untuk wanita; celana untuk wanita; dalaman jilbab; gamis; jaket [pakaian]; jilbab; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerudung; kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian luar
untuk wanita; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian, alas kaki, tutup kepala; syal dan jilbab; syal
pashmina===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:15:50
540   EtiketDID2022065117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PLUIT KARANG AYU BLOK A1 UTARA NO.8-9-10 KELURAHAN PLUIT, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT ZELING INDONESIA TRADING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BELEBAILY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel; dompet; koper; koper [bagasi]; payung; tas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:16:21
540   EtiketD022022065118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN GARU VIII NO 63 T, KEL. HARJOSARI I, KEC. MEDAN AMPLAS, Kota
Medan, Sumatera Utara

HARRY PANDAPOTAN HASIBUAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Haze Be Wear
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana panjang longgar batik; Gaun malam; Gaun
pengantin; Gaun prom; Kebaya; Pakaian Batik; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian jadi untuk
pria-wanita dan anak-anak; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian
dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, 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,
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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, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Sarung
batik; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan;
Sarung tenun tradisional; Tudung kepala wanita (pakaian); baju batik; baju tenun; blus lengan panjang batik; blus lengan
pendek batik; celana panjang besar batik; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang;
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun
denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun
pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak
perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; jaket, gaun tanpa lengan
dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki;
kaftan batik (pakaian); kebaya batik (pakaian); kerah untuk gaun; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita;
pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian dalam wanita; pakaian formal untuk pria; pakaian luar untuk pria; pakaian
luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang untuk pria; pakaian santai untuk pria;
pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; setelan pakaian formal
wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:17:33
540   EtiketDID2022065119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kencana Blok E-10/10, Tegal Alur, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

ADRIAN

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 :

: POLARIS dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Stiker (decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; buku stiker; dekal dan stiker bemper; kotak

display stiker terbuat dari karton; mural di sifat stiker; perekat stiker cetak; stiker; stiker [alat tulis]; stiker bemper; stiker dan
perekat untuk keperluan peralatan tulis atau rumah tangga; stiker dekoratif untuk helm; stiker dekoratif untuk sol sepatu; stiker
dinding; stiker dinding anak-anak; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan
peningkatan iklan, papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker peka
tekanan untuk aplikasi kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:19:38
540   EtiketDID2022065121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 507, 4/F, Building 2, Xiangqinyuan Community, Houshayu Town, Shunyi
District, Beijing City , 101300

Beijing Bopai Network Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HBW logo
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mainan; alat memanah; bungkus tangan untuk penggunaan olahraga; pelindung lutut [artikel olahraga]; pelindung siku

[artikel olahraga]; pendukung atletik pria [artikel olahraga]; peralatan pembentukan badan); sarung tangan untuk game; sarung
tinju; target===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:20:16
540   EtiketDID2022065122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Assofa Raya Rt.006, Rw.001, Sukabumi Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat
NOFRIYANTO

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 :

: Kusaira
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian [pakaian]; Pakaian untuk olahraga; celana panjang; celana pendek; dasi; ikat pinggang [pakaian]; jaket [pakaian];

jas hujan; kaos; kaos kaki; kaos oblong; korset; rompi; sarung tangan; sepatu dan alas kaki; stoking; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:20:43
540   EtiketDID2022065123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Berdikari I/5 RT 06/01, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Chua Sui Hian alias Aman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SERIGALA + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam putih dan kuning ataupun turunan warnanya
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;

Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong
plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk
membungkus dan mengemas; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong
dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong
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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 membuang makanan tengik; kantong
plastik untuk membuang popok bekas; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; 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 produk makanan; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong
sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk membuang
sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich plastik; kemasan kantong semen dari plastik; kit pembuangan kantong
plastik untuk pembuangan rumput dan daun; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:22:47
540   EtiketJID2022065124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Kencana Blok E-10/10, Tegal Alur, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

ADRIAN

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 :

: POLARIS LIVING dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; pemesanan rumah kos===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:22:59
540   EtiketJID2022065125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sportpackers Legacy Building, Jl. Mangga 17 Utama Blok P1 Nomor 354, Kel. Duri
Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. MASA MEDIA PENGELANA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dwi Lestari S.E.,
BNL Patent Building JI. Ngagel Jaya No. 40 Kec. Pucang sewu, Kec. Gubeng,
Surabaya 60283

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASAFLIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MASA merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon Yaitu PT. Masa Media Pengelana
Indonesia

591 Uraian Warna : Hitam, emas, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produksi dan distribusi radio, televisi, televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang

menampilkan kompetisi permainan elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan,
kompetisi olahraga, liga, tur, klinik dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual; Produksi gambar bergerak, permainan dan video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:25:55
540   EtiketJ022022065126

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. B KATAMSO Gg. KASIH NO. 23, KEL. KAMPUNG BARU, KEC. MEDAN
MAIMUN, Kota Medan, Sumatera Utara, 20158

MUHAMMAD IQBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DALKOM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi

untuk kantor; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan
ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:28:12
540   EtiketDID2022065127

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Mediterania Blok A.3/19 RT 031 RW 010 Kelurahan Sukamulya Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710

PANTOKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AZ-ZAHRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Cairan untuk menyetrika; Deterjen cair konsentrat; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat;

Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih kaca; Pembersih serba guna; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pewangi
pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sabun Cuci Piring; Sabun tangan cair; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan-
sediaan untuk mengkilapkan (semir); bahan-bahan dan sediaan pembersih; cairan pembersih; cairan penghilang noda;
deterjen; deterjen pencuci piring cair; deterjen untuk keperluan rumah tangga; pelembut kain untuk penggunaan binatu;
pembersih berbentuk krim; sabun batang; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sahampoo untuk kendaraan;
sampo mobil; sediaan untuk mencuci; semir mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:29:16
540   EtiketJID2022065129

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: The Zora Cluster Kimora Blok C 5 No. 20, BSD City, Rt. 000/Rw. 000, Kel. Lengkong
Kulon, Kec. Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten, 15331

Wenly Christian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LALICE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas & Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Toko yang menjual pakaian; agen impor-ekspor; jasa distributor grosir

untuk pakaian; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:34:33
540   EtiketDID2022065130

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Lippo (d/h. Menara Asia) Lt. 8, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo
Village Karawaci, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

PT INTI ANUGERAH PRATAMA

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 :

: LOGO LIPPO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pijat estetika untuk kulit untuk penggunaan medis; Aparatus dan peralatan perawatan gigi; Dot botol susu;

Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Sarung tangan untuk keperluan medis; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat
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bantu Dengar; alat kontrasepsi; alat pengukur tekanan darah; alat terapi ultrasonik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk
sebagian orang tuli; aparatus untuk pengobatan tuli; atomizers untuk tujuan medis; botol bayi; botol penetes untuk tujuan
medis; botol susu; cover untuk botol susu; dot untuk bayi; instrumen akupunktur non-listrik; katup botol makan; kondom;
peralatan ortopedi; pispot untuk pasien yang terbaring sakit; puting susu / pentil untuk botol bayi; sabuk galvanis untuk tujuan
medis; sabuk ortopedi; sarung tangan untuk pijat; sepatu ortopedi; sol untuk sepatu ortopedi; telinga busi untuk mengurangi
kebisingan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:34:42
540   EtiketDID2022065131

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kebonagung RT.11 RW.04 Kebonagung, Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Dewi Widiayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAHILDAN
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:38:47
540   EtiketDID2022065132

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GEMPOL ASRI IX NO. 20, KEL. GEMPOLSARI KEC. BANDUNG KULON, Kota
Bandung, Jawa Barat

EDDY

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 :

: BIJI BOTOR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, COKLAT, KUNING, UNGU
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Foil, bukan logam untuk pengemasan makanan; Kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk keperluan rumah

tangga; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Mika plastik untuk membungkus makanan; Plastik seal cup; bahan-
bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film
plastik untuk kemasan; foil plastik; kantong belanja dari plastik; kantong plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP;
kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sandwich plastik; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan;
lembaran tipis plastik untuk pengemasan dan pembungkus; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); tape
bag makanan untuk penggunaan freezer; tas belanja dari plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:42:56
540   EtiketDID2022065133

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Mediterania Blok A.3/19 RT 031 RW 010 Kelurahan Sukamulya Kecamatan
Cikupa, Kabupaten Tangerang, Banten, 15710

PANTOKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANLIGHT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit parfum; Cairan untuk menyetrika; Deterjen cair konsentrat; Parfum laundry; Pelembut kain; Pelembut kain konsentrat;
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Pelembut pakaian; Pelicin pakaian; Pembersih kaca; Pembersih serba guna; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pewangi
pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Sabun Cuci Piring; Sabun tangan cair; Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan-
sediaan untuk mengkilapkan (semir); bahan-bahan dan sediaan pembersih; cairan pencuci; cairan penghilang noda; deterjen;
deterjen pencuci piring cair; deterjen untuk keperluan rumah tangga; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih
berbentuk krim; sabun batang; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun-sabun; sahampoo untuk kendaraan; sampo
mobil; sediaan untuk mencuci===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:46:06
540   EtiketDID2022065134

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MESJID NO. 5 A KOMP. KYOTO, KEL. TANJUNG REJO, KEC. MEDAN
SUNGGAL, Kota Medan, Sumatera Utara

IRMA SIREGAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ethnic Chic By IRMA SIREGAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana panjang longgar batik; Gaun malam; Gaun
pengantin; Gaun prom; Jas anak-anak; Kebaya; Pakaian Batik; 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; Sarung batik; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun;
Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional; baju batik; baju tenun; blus
lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; celana jas; celana panjang besar batik; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun
bayi; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun koktail; gaun kulit; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun
pengiring pengantin; gaun pesta; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-
anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; jaket jas; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju
hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas luar; jas
panjang; jas pria; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; kaftan batik (pakaian); kebaya batik (pakaian); kemeja
untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kerah untuk gaun; menjalankan jas; pakaian dalam tenun; pakaian tenun; pakaian
tenun dan pakaian rajutan; 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; setelan jas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:46:17
540   EtiketDID2022065135

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Cempaka, Kota Delta Silicon III Blok F 18 No. 5, Kel. Cicau, Kec. Cikarang Pusat,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

PT. PILARQUIM AGROSCIENCE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PILARBOMBA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, hitam dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida; herbisida; insektisida; pestisida===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:46:31
540   EtiketDID2022065136

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Berdikari I/5 RT 06/01, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Chua Sui Hian alias Aman
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PINEAPPLE + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye, dan hijau, ataupun turunan warnanya
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;

Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk
membungkus bahan makanan; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks;
Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan;
kantong belanja dari plastik; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong plastik;
kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk
memasak di oven; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk pembuangan limbah
hewan peliharaan; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan
dan pengemasan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong plastik untuk
produk makanan; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik
untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong
sandwich plastik; kemasan kantong semen dari plastik; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput dan
daun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:48:16
540   EtiketDID2022065137

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Lippo (d/h. Menara Asia) Lt. 8, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo
Village Karawaci, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

PT INTI ANUGERAH PRATAMA

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 :

: LOGO LIPPO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; 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
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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.; 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; ban
kendaraan; ban untuk sepeda motor; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin;
kabel rem untuk sepeda motor; mesin pembakaran internal untuk kendaraan darat; mesin sepeda motor; poros penggerak
(gardan) untuk kendaraan; poros untuk kendaraan darat; rantai sepeda motor; rem sepeda motor; roda kendaraan; roda
sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:53:18
540   EtiketDID2022065138

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bendungan RT.13 RW.02 Sumberejo, Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Suryani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DESUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang; keripik tempe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:54:33
540   EtiketDID2022065140

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. K. NATAWIJAYA NO. 49
BANDUNG
, Kota Bandung, Jawa Barat

ERLIN

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 :

: IPIZZ  DA NICOLINO + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : -
591 Uraian Warna : Hijau, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar pizza; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Kue-kue; 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.; Pembungkus pastry (kue); Pizza (roti); Pizza beku; Roti pastry; Roti, kue
pastry dan gula-gula; Saus Pizza; adonan filo pastry; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza; adonan puff pastry
(roti); bahan makanan untuk adonan roti dan kue; campuran pastry; kue pastry; kue untuk makanan ringan; kulit pastry puff
(roti); makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; puff pastry (roti);
shortcrust pastry (kue)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:57:09
540   EtiketJID2022065141

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Lippo (d/h. Menara Asia) Lt. 8, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo
Village Karawaci, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

PT INTI ANUGERAH PRATAMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO LIPPO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi kantor; Jasa ekspor impor; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen

bisnis; Jasa manajemen bisnis dan administrasi bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor,
pusat bisnis, departmental store, pusat perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort,
apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan
yang dibangun oleh kontraktor yang sama (developments); Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa
penjualan eceran; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan pemukiman untuk
orang lain; Pemasangan poster; Pengelolaan informasi perniagaan; Toko perhiasan; administrasi sewa guna real estat dalam
bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; agen informasi komersial; jasa penyelenggaraan pameran
untuk tujuan niaga atau iklan; 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 penyediaan barang; konsultasi organisasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen hotel; layanan ritel disediakan oleh supermarket; manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis
restoran; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; minimarket; penelitian
pemasaran; penilaian bisnis; persewaan kios penjualan; supermarket; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 13:58:48
540   EtiketDID2022065142

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRANGGAN NO. 26 RT.001 RW.001, Kota Surabaya, Jawa Timur
CHONDRO UTOMO TEDJOSUKMONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALI SWEET
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengisi kerucut rokok; Cairan rokok elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial,

yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; Kotak rokok bukan dari logam; Kotak untuk rokok; Penyangga
rokok; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang tembakau yang dipanaskan; Pipa rokok bukan dari
logam mulia; Rokok dengan aroma kopi; Rokok elektrik; Tempat untuk rokok; Tempat, sarung atau kantong elektronik untuk
rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat, sarung atau kantong untuk membawa-
bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau
kantong rokok; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari kulit atau kulit imitas; aksesoris untuk
rokok eletronik; buku kertas rokok; corong untuk pemegang rokok; filter rokok; 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; kotak rokok dari logam mulia; larutan nikotin
cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik; pemantik rokok; pemantik rokok elektronik; pemantik untuk rokok;
pemegang untuk pemantik rokok; perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam
rokok elektronik; perencah, selain dari minyak esensial, untuk digunakan  dalam rokok elektrik; pipa vaporizer rokok tanpa
asap; rokok; rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; rokok yang mengandung pengganti tembakau, bukan
untuk keperluan medis; sarung untuk rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-
rokok yang dilinting sendiri; tempat rokok elektronik; wadah untuk puntung rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:04:11
540   EtiketDID2022065143

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Kalianyar III No.26 RT 09 RW 01, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11310

RINI SULASTRI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAFUZA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HIJAU, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman susu terdiri dari buah-buahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:05:37
540   EtiketDID2022065144

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Mediterania G.2 TowerG-10-GG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11470

Wulan Heksan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: De Luna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pancaran Bulan
591 Uraian Warna : Ungu tua dan Magenta sangat muda
511 Kelas Barang/Jasa : 44, 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan pembiakan anjing; layanan perawatan anjing; perawatan anjing; pijat anjing===

===Bahan makanan hewan; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; Es krim
untuk hewan peliharaan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat
dimakan untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk anjing;
bahan makanan berbahan dasar susu untuk hewan; bahan makanan dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk
hewan; biskuit hewan; makanan hewan; makanan hewan peliharaan; makanan untuk hewan; minuman untuk hewan;
minuman untuk hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:05:56
540   EtiketDID2022065145

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Berdikari I/5 RT 06/01, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
Chua Sui Hian alias Aman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PINEAPPLE + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye dan hijau ataupun turunan warnanya
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;

Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong
dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa
(sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang
yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release
untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
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kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong
plastik untuk membungkus bahan makanan; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah
dan boks; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong
plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik
untuk memasak di oven; kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas;
kantong plastik untuk 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 produk makanan; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai; kantong
sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik untuk membuang
sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich plastik; kemasan kantong semen dari plastik; kit pembuangan kantong
plastik untuk pembuangan rumput dan daun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:08:24
540   EtiketDID2022065146

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Kodam Blok C-12 No 4-5 RT004/RW013 Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa
Barat

Joni Asri SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOCAdrape
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===tirai pembedahan mata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:09:06
540   EtiketJID2022065147

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Lippo (d/h. Menara Asia) Lt. 8, Jl. Boulevard Diponegoro No. 101, Lippo
Village Karawaci, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

PT INTI ANUGERAH PRATAMA

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 :

: LOGO LIPPO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengiriman informasi melalui telepon; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Penyediaan akses

ke database, forum dan ruang bicara online; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio
dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; komputer membantu pengiriman pesan, data, dan
gambar; komputer membantu transmisi data; komputer membantu transmisi gambar; komputer membantu transmisi informasi;
komputer membantu transmisi informasi dan gambar; komunikasi dengan telegram; komunikasi melalui telegraf; komunikasi
melalui telepon; komunikasi melalui terminal komputer, dengan transmisi digital atau melalui satelit; layanan komunikasi
elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual;
layanan telegraf; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce; layanan telepon; layanan telepon seluler; menyediakan
akses ke database elektronik; menyediakan akses ke informasi melalui Internet; menyediakan akses ke jaringan komunikasi
elektronik; menyediakan akses ke platform Internet untuk tujuan pertukaran foto digital; menyediakan akses ke platform e-
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commerce di Internet; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan
forum di Internet, termasuk Internet seluler; menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan chatroom atau
layanan diskusi on-line; pengiriman pesan, informasi, data, dokumen dan gambar dengan bantuan komputer; pos elektronik;
transmisi data dan layanan telekomunikasi; transmisi data oleh komputer; transmisi data secara elektronik; transmisi digital
gambar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:10:36
540   EtiketDID2022065148

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok Grabyangan RT/RW:002/001, Kel/Desa: Tersana, Kec: Sukagumiwang, Kab.
Indramayu, Prov. Jawa Barat, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, 45274

HARYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZSOVIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Busa (kosmetik) [Mousse]; Garis Mata (Eye liner); Gel jerawat (kosmetik); Gel pelembab kulit;

Gel untuk mandi; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Home Peeling wajah; Kosmetik fungsional; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (bukan untuk
pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar
UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Losion anti-penuaan; Losion dan
spray untuk tubuh; Losion pelindung sinar UV; Losion susu untuk membersihkan wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik);
Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah
(kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pemerah bibir; Pensil highlighter (kosmetik); Pomade bibir; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun jerawat; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Tabir surya yang
disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; balm cukur; bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah ditekan; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak
untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah; foundation;
foundation cair; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi tanpa obat; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat;
gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel
wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel-gel perawatan kulit; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim; krim anti-bintik 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 bibir; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kaki tanpa obat;
krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku
untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; 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 [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim
pemoles; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
pra-cukur; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; krim wangi; krim
wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-
medis); losion dan semprotan untuk muka; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh;
lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion
mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah;
lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lulur; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-
up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan rambut; maskara;
masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi tanpa obat;
paket kosmetik wajah; parfum; parfum cair; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah; pembersih kulit; pembersih wajah; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemolesan pemerah pipi; pencerah
kulit; penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok
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(scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk
bibir; peralatan mandi tanpa obat; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk sabun; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya;
sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-
obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo;
sampo ketombe tanpa obat; sediaan cukur; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan make-up
untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik;
sediaan mandi tanpa obat; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan peralatan
mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tata rias;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; semprotan
tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh
untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur;
susu tubuh; tabir surya tahan air; toner kulit; tubuh yang tidak berobat meresap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:13:08
540   EtiketDID2022065149

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Plaza Kota, JL. TIANG BENDERA V NO.27 Ruko No. 8-9, kel. Roa Malaka,
Kec. Tambora, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11230

PT. MAHKOTA SUKSES INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M51 DIAMOND BEAUTY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : SILVER DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk

keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; kapur untuk penggunaan kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
pelembab [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik];
pembersih untuk kuas kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:13:16
540   EtiketDID2022065150

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga Besar XIII, Rt. 008/Rw. 002, Kel. Mangga Dua Selatan, Kec. Sawah
Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

Andri Diputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PISANG SRIKAYA 68 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Hitam & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Sari-sari daging; Telur; agar-agar*; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan,

dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; jeli, selai, saus buah-buahan; minyak dan
lemak yang dapat dikonsumsi; susu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:15:34
540   EtiketDID2022065151

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok K 2/8, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta
RUTH ELKE NUGROHO
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Barat, DKI Jakarta, 11520
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berakaar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : tulisan warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan perawatan rambut tanpa

obat; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
kecantikan (kosmetik); amber [parfum]; ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan
mandi]; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basis make-up dalam bentuk pasta; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; busa pembersih; cairan pembersih;
dandan; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; foundation cair; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel-gel perawatan
kulit; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim boot; krim kaki tanpa obat; 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 pembersih [kosmetik]; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lilin
boot; lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk tubuh; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion kaki tanpa obat; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut tanpa obat; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi
selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan
wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up tubuh; make-up untuk compacts;
make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; masker kaki untuk perawatan kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker
pembersihan; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk
membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromatik; minyak
aromatik untuk mandi; minyak esensial aromatik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk parfum dan aroma;
minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum
untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat; pasta
gigi tanpa obat; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; pembersih untuk kuas
kosmetik; pemerah pipi cair; pemoles bibir; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; sabun batangan untuk mandi; sabun
batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah
dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun loofah; sabun mandi cair; sachet parfum; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo
ketombe tanpa obat; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan rambut tanpa obat; sediaan tata rias; semir boot; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum
kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum untuk wajah tidak mengandung
obat; susu almond untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; wewangian kayu cedar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:16:47
540   EtiketDID2022065152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Inspeksi Cakung Drain Timur No.1, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
PT. LION WINGS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir., Dodi Pujayanto M.M.,
Komplek Kehakiman Jalan Perdata III Blok B6 Nomor 10

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIPTADENT FLEXY CLEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih lidah; Botol kaca (wadah); Kepala sikat gigi listrik; Mangkok; Pengganti kepala sikat gigi; Sediaan bahan
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pembuat sikat; benang gigi; botol kaca; botol kaca dekoratif; botol-botol plastik; kepala pengganti untuk sikat gigi listrik; sikat
gigi; tempat  sikat gigi; tusuk gigi; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi,
peralatan keperluan kamar mandi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:17:55
540   EtiketDID2022065153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINK RAMA BARU RT. 001 RW. 006 KELURAHAN KEBONDALEM KECAMATAN
PURWAKARTA, Kota Cilegon, Banten

TURIDJO HADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEGELEN DURUNG PEGEL DURUNG LEREN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao;

Jus jahe [minuman]; Permen Jahe; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe,
kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe
merah; seduhan herbal wedang jahe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:18:05
540   EtiketJID2022065154

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 16th Floor, 11, Cheonggyecheon-ro, Jongno-gu, Seoul, Republic of Korea
Star News Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASIA ARTIST AWARDS & logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ASIA ARTIST AWARDS = penghargaan artis Asia
591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan acara pertunjukan untuk tujuan budaya dan hiburan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Mengatur

acara pertunjukan untuk tujuan budaya atau hiburan; Penyediaan jasa hiburan radio dan televisi; layanan penghibur; layanan
reporter berita; melakukan acara hiburan; memberikan informasi yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung,
dan acara hiburan; mengatur festival film; mengatur upacara penghargaan dan malam gala untuk tujuan hiburan;
mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; organisasi pertunjukan [layanan impresario]; organisasi
pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan hiburan; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung;
penyelenggaraan teater; perencanaan pesta [hiburan]; produksi pertunjukan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:27:00
540   EtiketJID2022065156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cahaya Raya Blok L, Kawasan Industri Sentul Olympic CBD, Leuwinutug ,
Citeureup, Kabupaten Bogor , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. Agrinesia Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lembang BSL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Hijau Toska, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir toko roti; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; Layanan bisnis/usaha yang

berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu, penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke
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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 online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan
perantara bisnis; Manajemen Usaha; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Toko kue; Toko kue
online; Toko roti online; Toko yang menjual kue; iklan dan layanan pemasaran interaktif; 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 strategi pemasaran melalui media sosial; kompilasi dan/atau penggunaan model,
algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau
informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan pemesanan hadiah online
terkomputerisasi; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan ritel disediakan oleh toko
roti; memberikan kupon loyalitas pelanggan untuk tujuan iklan; 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; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; promosi usaha; publikasi barang cetakan
untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 14:41:30
540   EtiketDID2022065164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cihanjuang Gg. Bbk. Sirnagalih No. 39, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40513
Ahmad Windu Surya Nugraha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ainu
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===jam tangan kayu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 16:31:55
540   EtiketDID2022065225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kenari 10 RT.21 RW.06 Ngampel, Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Umu Sa'diyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGAMPEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 17:13:29
540   EtiketDID2022065249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cahaya Raya Blok L, Kawasan Industri Sentul Olympic CBD, Leuwinutug ,
Citeureup, Kabupaten Bogor , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT Agrinesia Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSARASA
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia Kukus (Kue tradisional); Biskuit tipis kering; Biskuit yang dilapisi cokelat; Brownies Coklat; Enchilada [roti isi];

Keripik Bawang; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik sereal; Kue Balapis
Manado; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Lapis Legit; Kue Pia Saronde; Kue-kue;
Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan ringan berbahan dasar sereal;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan, makanan ringan
dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Martabak; Roti asin; Roti kering; Roti kue-kue semprit; Roti lapis hotdog;
Roti pastry; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti, sandwich, biskuit; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan
sereal; Trufel coklat; brownies; coklat; coklat berisi ekstrak buah; keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian;
keripik camilan sereal instan; keripik nasi; keripik taco; kue balok; kue bolu; kue coklat; kue lapis talas bogor; kue pai; kue
pastry; kue sereal; kue tart; kue untuk makanan ringan; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang
gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan
berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbasis sereal; nachos [keripik tortilla]; permen coklat; produk makanan
yang terdiri dari sereal; produk sereal bebas gluten; produk-produk roti untuk makanan; roti bagel; roti bun krim; roti bun kukus
yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti gandum; roti kukus; roti oriental; roti panggang; roti*;
sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal disiapkan untuk konsumsi
manusia; sereal gandum; sereal siap saji; souffle coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 18:11:05
540   EtiketJID2022065269

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cahaya Raya Blok L, Kawasan Industri Sentul Olympic CBD, Leuwinutug ?
Citeureup, Kabupaten Bogor , Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810

PT. Agrinesia Raya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUSARASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir toko roti; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online; 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 online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan
perantara bisnis; Manajemen Usaha; Penyebaran bahan untuk iklan, pengiklanan penjualan melalui pos; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Toko kue; Toko kue
online; Toko roti online; Toko yang menjual kue; iklan dan layanan pemasaran interaktif; 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 strategi pemasaran melalui media sosial; kompilasi dan/atau penggunaan model,
algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau
informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk
mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke
perangkat komputer); layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan pemesanan hadiah online
terkomputerisasi; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; layanan ritel disediakan oleh toko
roti; 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; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; promosi usaha; publikasi barang cetakan
untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 18:56:51
540   EtiketJID2022065275

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gg. Simpang RT 004 RW 007 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan
Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat

FETI FARIHAT, Muhamad Wijaya Kusumah
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UGHTEA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NAMA UGHTEA MENGAMBIL DARI ASAL KATA UKHTI (BAHASA ARAB) YANG ARTINYA
PEREMPUAN.

591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH, ORANGE, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Jasa kedai kopi; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan akomodasi

hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa
penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak;
Jasa penyediaan minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran yang diberikan dalam
bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar
gedung; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kedai; Kedai burger; Kedai
untuk sarapan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi
mandhi arab; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai makan; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Penyediaan
katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan;
Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat
dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat
yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Warung makan; angkringan; dekorasi
kue; 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 kontrak untuk katering;
jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan
amal]; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan
makanan berupa roti; jasa restoran; jasa restoran dan katering; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan
layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman
oleh toko roti; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bistro; layanan cafe
keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria;
layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan
kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan katering keliling; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering
untuk rangkaian keramahtamahan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran keliling; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan
makanan dan minuman untuk dibawa pulang; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan
minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari
layanan keramahtamahan; pemesanan jasa katering; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; restoran dengan layanan utama
pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual
makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 19:03:02
540   EtiketDID2022065276

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Babakan Sumedang RT 001 RW 013 Kelurahan Babakan Surabaya Kecamatan
Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat

Yulita Anggraeni Setiawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLEGELS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Orang desa/bodoh yang beruntung dari bahasa katalan
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591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Busana Muslim;

Celana jeans; Hijab; Kaftan; Kebaya; Kopiah; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian
Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pashmina; Sarung; Sweater [dimasukkan melalui kepala];
T-shirt; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Tutup kepala; alas
kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; atasan berkerudung; atasan rajut; baju busana muslim; baju dalam; baju
olahraga lengan pendek; baju rajut; baju tidur; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; bando [pakaian]; bando
menjadi pakaian; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan pendek; celana panjang; celana
panjang [pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana
santai; dalaman jilbab; dasi; daster; gaun koktail; gaun tabung; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket lengan
pendek; jaket rajut; jaket tanpa lengan; jas hujan; jeans biru; jilbab; kaus kaki; kaus kaki celana panjang; kaus kaki sandal;
kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus tanpa lengan; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja;
kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja lengan pendek; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerah [pakaian]; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; koko habaib; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; mantel; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel yang terbuat dari katun; pakaian [pakaian];
pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam rajutan; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian jadi; pakaian pribadi; pakaian sutra; pakaian tenun; pakaian tidur untuk anak-
anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk
anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-
anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
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 leher; penutup kepala, termasuk topi
(caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria;
puncak tabung; rajutan [pakaian]; rok; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rok pendek; rok tabung; sandal selop; sarung; sarung
tangan rajutan; sepatu slip-on; setelan celana untuk wanita; setelan rok; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal
sutra; tali celana; topi rajutan; tunik; tuques; turban; tutup kepala untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

29/08/2022 19:44:36
540   EtiketDID2022065296

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Citra Raya No. 15 A RT 006 RW 012 Kel Babakan Surabaya Kecamatan
Kiaracondong, Kota Bandung, Jawa Barat

Kiki Rizqi Amalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLOOMINGLANE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Blooming = Mekar, berbunga identik dengan bunga (wanita)  atau bisa jg bermakna "berkembang"
menjadi lebih baik
Lane = Jalan menuju tujuan
Jika di gabungkan, Bloominglane memiliki makna ; Jalan untuk berkembang menjadi lebih baik

591 Uraian Warna : PUTIH DAN PINK TUA-
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju hangat lengan panjang; Baju koko; Busana Muslim;

Celana jeans; Hijab; Kaftan; Kebaya; Kopiah; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian
Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pashmina; Sarung; Sweater [dimasukkan melalui kepala];
T-shirt; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Tutup kepala; alas
kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; atasan berkerudung; atasan rajut; baju busana muslim; baju dalam; baju
olahraga lengan pendek; baju rajut; baju tidur; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; bando [pakaian]; bando
menjadi pakaian; blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan pendek; celana panjang; celana
panjang [pakaian kantor]; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa;
celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk wanita; celana
santai; dalaman jilbab; dasi; daster; gaun koktail; gaun tabung; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket lengan
pendek; jaket rajut; jaket tanpa lengan; jas hujan; jeans biru; jilbab; kaus kaki; kaus kaki celana panjang; kaus kaki sandal;
kaus lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus tanpa lengan; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja;
kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja lengan pendek; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerah [pakaian]; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; koko habaib; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; mantel; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel yang terbuat dari katun; pakaian [pakaian];
pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam rajutan; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian jadi; pakaian pribadi; pakaian sutra; pakaian tenun; pakaian tidur untuk anak-
anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk
anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-
anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
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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 leher; penutup kepala, termasuk topi
(caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); piyama; piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria;
puncak tabung; rajutan [pakaian]; rok; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rok pendek; rok tabung; sandal selop; sarung; sarung
tangan rajutan; sepatu slip-on; setelan celana untuk wanita; setelan rok; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan jilbab; syal
sutra; tali celana; topi rajutan; tunik; tuques; turban; tutup kepala untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 09:21:15
540   EtiketDID2022065350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jamrud VIII/2 PPS Suci Kec. Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61151
Dewi Julianti Suryaputra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LESEREHE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hijau, coklat, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bir pletok (minuman rempah-rempah)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 09:33:25
540   EtiketDID2022065359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Bungah RT 13 RW 05 Kec. Bungah, Kabupaten Gresik, Jawa Timur, 61152
Muhammad Adib Amrullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADEINA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Songkok (Peci)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 09:44:42
540   EtiketJID2022065369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: T'Endang
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Administrasi Perdagangan; Administrasi bisnis; Administrasi bisnis dalam bidang transportasi; Administrasi bisnis dan

urusan kantor; Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi bisnis program
imbalan kerja tentang jasa hukum; Administrasi dan manajemen usaha; Administrasi kantor; Administrasi komersial;
Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain;
Administrasi online dan pengawasan diskon, penawaran khusus dan skema voucher hadiah; Administrasi penjualan untuk
penjualan mobil-mobil; Administrasi program keuntungan atau kompensasi untuk anggota; Administrasi program loyalitas
untuk mempromosikan kepemilikan liburan; Administrasi program penghargaan insentif melalui penerbitan dan pemrosesan
poin loyalitas dan penghargaan untuk pembelian barang atau jasa perusahaan; Administrasi sistem dan portal daring yang
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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; 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 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
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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
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
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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
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
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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
stnk; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan
perusahaan; Jasa pengurusan perijinan usaha; Jasa penjualan; Jasa penjualan alat - alat berkemah; Jasa penjualan alat cetak
(printer); Jasa penjualan alat kendali jarak jauh; Jasa penjualan alat musik; Jasa penjualan alat pemindai (scan); Jasa
penjualan asesoris telepon seluler; Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa
penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang pertambangan, yaitu batu, pasir, tanah, tanah liat, batu hias, batu
bangunan, batu kapur atau batu gamping, kerikil; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan
barang – barang untuk dekorasi rumah.; Jasa penjualan batu alam, marmer, kaca, batu alam, lampu, guci, keramik, pegangan
pintu, panel kayu, bingkai, kertas pelapis dinding; Jasa penjualan biota-biota laut yang hidup; Jasa penjualan drone dan drone
kamera baik secara langsung maupun onLine; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan secara online; Jasa penjualan
eceran dan grosir untuk bagian dan aksesoris pipa saluran air; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk pemanas air, peralatan
dan perlengkapan pendinginan dan penyaringan air; Jasa penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian
konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa penjualan ikan hias; Jasa penjualan kain; Jasa penjualan kamera; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa
penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa penjualan melalui online
(internet); Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa
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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
pancake dan waffle; Jasa penjualan pancake dan waffle secara online; Jasa penjualan parfum dan wewangian; Jasa
penjualan perabotan; Jasa penjualan perlengkapan berkemah; Jasa penjualan perlengkapan mendaki gunung; Jasa penjualan
produk melalui perkumpulan-perkumpulan.; Jasa penjualan produk pipa dari logam; Jasa penjualan produk pipa secara
onLine; Jasa penjualan pulsa telepon dan kartu perdana baik secara langsung maupun secara onLine; Jasa penjualan retail
bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk pakaian bersepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk
perlengkapan sepeda; Jasa penjualan ritel dan grosir untuk sepeda listrik; Jasa penjualan sawit / hasil bumi baik secara
langsung ataupun secara online; Jasa penjualan sistem pengeras suara (sound system); Jasa penjualan suku cadang alat -
alat musik; Jasa penjualan telepon selular baik secara online atau secara langsung; Jasa penyebaran sehubungan dengan
produk-produk kapur dan batu kapur, produk-produk pertanian dan hortikultura, kimia, bangunan bukan logam, bahan-bahan
konstruksi dan lansekap, batu, batu besar dan kerikil, batu bangunan dan agregat, bahan-bahan untuk membuat, melapis dan
memperbaiki jalan, bahan makanan dan suplemen untuk hewan; Jasa penyedia pasar online bertemuanya pengguna jasa dan
penyedia jasa dengan berbagai ketrampilan dan pengalaman; Jasa penyediaan fasilitas biro bisnis; Jasa penyediaan media
penjualan barang untuk penjual dan pembeli secara sambung-langsung  (online); Jasa penyewaan mesin penjual otomatis;
Jasa penyiapan invoice; Jasa peragaan produk; Jasa perantara bisnis yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan batu
bara; Jasa perantara komersial dalam bidang peralatan komunikasi yang portabel, yaitu, handset, walkie-talkie, telepon-
telepon satelit dan asisten digital pribadi (PDA), telepon-telepon bergerak; Jasa perantara komersial untuk alat pemanas; Jasa
perantara komersial untuk komputer-komputer; Jasa perantara komersial untuk mesin dan perlengkapan kantor; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya; Jasa perantara komersial untuk
mesin-mesin dan peralatan komunikasi informasi; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan medis; Jasa
perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan pendingin; Jasa perantara komersial untuk mesin-mesin dan peralatan
telekomunikasi; Jasa perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen; Jasa perantara komersial untuk
peralatan dan mesin-mesin bahan kimia; Jasa perantara komersial untuk peralatan dan perlengkapan pemanas elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Jasa perantara komersial untuk peralatan pembasmi kuman
(disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa
perantara komersial untuk perangkat pemanas; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat penguji
DNA (DNA tester), Defibrilator Eksternal Otomatis (Automated External Defibrillator (AED)), mesin latihan berkuda yang
bersifat statis untuk perawatan kesehatan dan kebugaran, alat berkendara secara elektromekanis untuk latihan fisik; Jasa
perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin
dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, alat-alat sinar-X (rontgen) untuk kedokteran gigi, alat
penyemprotan (irrigators) untuk keperluan medis, laser untuk keperluan medis, alat pacu jantung, alat perawatan gigi secara
elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, bahan reaksi untuk
mendiagnosa DNA, alat pendiagnosa DNA untuk keperluan medis, peralatan diagnosa DNA untuk keperluan medis, alat
pendiagnosa DNA untuk diagnosis in vitro di bidang medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, bantalan pemanas elektrik untuk keperluan medis, sarung tangan untuk keperluan medis, masker-masker untuk
keperluan medis, alat untuk pembilasan organ; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga
listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan
instrumen-instrumen ortodontik untuk keperluan kedokteran gigi, alat-alat untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk
keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk
perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik
serta bagian-bagiannya, yaitu, mesin-mesin dan peralatan medis, alat pemeriksaan darah, peralatan untuk menganalisa
darah, alat-alat pengukur gula darah; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik)
untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan diagnosa untuk
keperluan medis, alat radiologi untuk keperluan medis, alat radioterapi, peralatan sinar-X (rontgen) untuk keperluan medis;
Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-
mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan pijat, alat pijat bergetar, peralatan pijat elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, peralatan pijat untuk tubuh manusia; Jasa perantara komersial
untuk perlengkapan elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan
elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, peralatan sterilisasi untuk keperluan rumah sakit, alat pendeteksi sinar-
X (rontgen) yang portabel untuk keperluan medis, alat pendeteksi sinar-X (rontgen) yang portabel, bahan reaksi untuk
diagnosa (diagnostic reagent) untuk keperluan medis; Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik (menggunakan
tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya, yaitu, pesawat
penerima televisi, telepon bergerak, mesin-mesin pencuci pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik), mesin
pencuci piring otomatis, alat penghisap debu elektrik (menggunakan tenaga listrik), lemari es elektrik (menggunakan tenaga
listrik), pengering pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik); Jasa perantara komersial untuk perlengkapan elektrik
(menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga, mesin-mesin dan peralatan elektronik serta bagian-bagiannya,
yaitu, vibrator pembaringan, kursi pijat listrik untuk keperluan rumah tangga, alat pijat untuk estetika/kecantikan, peralatan dan
instrumen-instrumen medis; Jasa perantara komersial untuk produk-produk farmasi; Jasa perantara yang mempertemukan
penjual dan pembeli secara bersama-sama secara sambung-langsung (online); Jasa perdagangan; Jasa perdagangan
(trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan besar alat listrik; Jasa
perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi
masyarakat untuk membeli barang; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa periklanan
barang secara sambung langsung (online); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi
pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran,
pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran
komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan dan publisitas oleh televise, radio dan surat; Jasa periklanan
online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa pialang penjualan barang; Jasa pialang untuk mesin-mesin dan
peralatan telekomunikasi; Jasa promosi; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web
(website); Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa promosi yang bersifat program loyalitas dan insentif pelanggan; Jasa
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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
menampilkan alat pijat getaran untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang menampilkan alat pijat wajah estetika
untuk efek memutihkan kulit; Jasa toko ritel yang menampilkan bidet; Jasa toko ritel yang menampilkan pembersih udara,
bukan bagian dari mesin; Jasa toko ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Jasa toko sepatu bekas; Jasa transportasi logistik, yaitu pengaturan transportasi barang
untuk orang lain; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran
yang menyajikan ayam; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Jasa yang menyediakan kampanye periklanan manajemen dalam hal pelacakan, menganalisa, dan melaporkan data
konsumen, demigrafik, dan tanggapan konsumen pada bahan-bahan iklan dan promosi; Jasa-jasa di dalam bidang teknologi
blockchain (Sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Jasa-jasa kliping berita; Jasa-jasa konsultasi
perniagaan, informasi, penelitian dan analisis yang berhubungan dengan perencanaan, pembelian, penempatan dan
optimisasi online, interaktip, televisi, cable, pita lebar (broadband), mobile dan penemuan (inventory) media baru dan konten
yang berkaitan dengannya; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; Jasa-jasa pemberian nasehat, konsultasi, dan informasi
bisnis-bisnis; Jasa-jasa penjualan retail jam tangan dan instrumen horologis; Jasa-jasa penyediaan informasi, dan layanan jual
beli tentang akar rumput; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan gas yang mudah terbakar; Jasa-jasa ritel yang berkaitan
dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pelumas, fluida dan aditif untuk digunakan
dalam otomotif, produk perawatan mobil, bagian-bagian otomotif, perlengkapan dan aksesori, alat-alat tangan, koran dan
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majalah, makanan, minuman dan gula-gula dan serba-serbi yang lain.; Jasa-jasa toko penjualan eceran dibidang perangkat-
perangkat keras dan barang-barang yang berkaitan dengannya; Kampanye pasar; Kampanye pemasaran; Keagenan tenaga
kerja; Kompilasi bisnis data; Kompilasi dan penyediaan dari direktori informasi komersial on-line; Kompilasi dan sistemisasi
informasi untuk transmisi elektronik; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web; Kompilasi iklan untuk digunakan
sebagai halaman web di Internet; Komputerisasi kompilasi dari catatan kontrol stok; Komputerisasi kompilasi dari daftar
pesanan; Komputerisasi kompilasi dari indeks-indeks pelanggan; Komputerisasi pencatatan bisnis; Komputerisasi verifikasi
data; Konsultan Niaga; Konsultan Pajak; Konsultan bisnis; Konsultansi strategi bisnis; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas
pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi bisnis profesional; Konsultasi bisnis, informasi atau penyelidikan;
Konsultasi komersial; Konsultasi 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
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;
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Layanan agen penjualan yang menampilkan serbet; Layanan agen penjualan yang menampilkan setrika uap; Layanan agen
penjualan yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan sikat untuk membersihkan;
Layanan agen penjualan yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur; Layanan agen penjualan yang menampilkan
sterilisasi pengering piring; Layanan agen penjualan yang menampilkan talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tas dan dompet; Layanan agen penjualan yang menampilkan tas kecil untuk bepergian; Layanan
agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang menampilkan tembakau; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tempat dan kotak sabun; Layanan agen penjualan yang menampilkan tepung dan sediaan yang
terbuat dari sereal; Layanan agen penjualan yang menampilkan tikar; Layanan agen penjualan yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan agen penjualan yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan agen
penjualan yang menampilkan tusuk gigi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk
mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan
agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan
tradisional Korea, kimchi; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk penggunaan rumah tangga atau dapur;
Layanan agen penjualan yang menampilkan wewangian; Layanan agen penjualanyang menampilkan lapisan kertas perak
untuk memasak di dapur; Layanan agen penjualanyang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar
ruangan; Layanan agen periklanan di Internet untuk orang lain; Layanan amal, yaitu, mengatur dan melakukan program
sukarela karyawan dan proyek layanan masyarakat; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan kepentingan organisasi dan
orang-orang yang peduli dengan bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; Layanan asosiasi,
yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya;
Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar pertanian untuk penyerapan karbon dan gas
rumah kaca lainnya mempromosikan standar industri umum secara sukarela untuk penyerapan pertanian karbon dan gas
rumah kaca lainnya penyediaan pasar online untuk pembeli dan penjual karbon dan kredit gas rumah kaca lainnya, tunjangan
atau kompensasi mempromosikan penyerapan karbon internasional dan gas rumah kaca lainnya melalui administrasi
kompetisi dan tantangan untuk pihak lain.; Layanan asosiasi, yaitu, mempromosikan pemakaian dan penerimaan standar
pertanian untuk penyerapan karbon dan gas rumah kaca lainnya.; Layanan bantuan bisnis untuk pihak lain dalam
pengoperasian peralatan pengawasan keamanan dalam bidang teknologi informasi; Layanan bantuan dan konsultasi di
bidang manajemen bisnis perusahaan di sektor medis; Layanan bantuan manajemen personalia; Layanan bisnis, yaitu,
administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel
dan peralatan luar ruang; Layanan bisnis/usaha yang berkaitan dengan manajemen fasilitas dan jasa operasi teknis, yaitu,
penyediaan manajemen usaha dan operasi usaha ke pusat data dengan infrastruktur dan interkoneksi internet dan jaringan,
pusat data tersebut menyediakan manajemen daya, pengendalian lingkungan, dan manajemen pengamanan data; Layanan
dealer kendaraan; Layanan diskon (untuk pengecer, grosir atau layanan promosi penjualan); Layanan distribusi dalam bidang
perangkat lunak permainan komputer, permainan video, permainan komputer, program permainan, konten permainan
komputer dan permainan video yang dapat diunduh; Layanan eceran atau grosir barang cetakan seperti buku, e-book;
Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk persediaan medis; Layanan
fungsi kantor dan penyediaan informasi yang berkaitan dengannya; Layanan fungsi kantor yang disediakan yang berhubungan
dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan grosir; Layanan grosir dan eceran dekorasi rumah; Layanan
grosir dan eceran di bidang produk tembakau, rokok elektronik dan produk-produk untuk digunakan dengan rokok elektronik;
Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Layanan grosir dan eceran peralatan listrik; Layanan grosir yang berkaitan
dengan buku; Layanan grosir yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan aksesoris mobil; Layanan grosir yang
menampilkan gantungan baju; Layanan iklan baris di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan, dan penjualan mobil
baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau tugas berat serta aksesori dan suku cadang terkait;
Layanan iklan yang berkaitan dengan parfum dan wewangian; Layanan iklan yang disediakan yang berhubungan dengan
layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan iklan, pemasaran dan promosi di bidang jasa medis; Layanan iklan,
pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga, voucher, tautan ke situs web
ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan
iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan impor dan ekspor agen untuk perangkat keras
logam; Layanan informasi bisnis bersifat menyediakan informasi peluang bisnis; Layanan informasi bisnis yang bersifat
memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi iklan dan komersial melalui internet; Layanan informasi yang
berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Layanan
informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
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loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan jasa menguruskan pendirian PT (Perseroan Terbatas); Layanan jasa menguruskan pendirian badan usaha;
Layanan jasa menguruskan pendirian perusahaan; Layanan jual beli parfum, yaitu: isi ulang parfum; Layanan kliping berita
online; Layanan konsultasi  untuk manajemen dan organisasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis; Layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian usaha; Layanan konsultasi komersial; Layanan konsultasi merek; Layanan konsultasi
pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan memberikan strategi, wawasan,
pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk
memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan konsultasi untuk periklanan dan
manajemen bisnis; Layanan lisensi musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan manajemen bisnis
yang disediakan yang berhubungan dengan layanan grosir dan ritel perangkat keras logam; Layanan manajemen risiko bisnis;
Layanan manajemen sumber daya manusia; Layanan mengirimkan dan menerima pesan elektronik; Layanan nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan suksesi bisnis dan memberikan informasi tentangnya; Layanan nasehat untuk informasi
bisnis dan akuntansi; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan online untuk
menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan pengecer untuk tujuan memfasilitasi pembelian diskon; Layanan panggilan
[layanan pelanggan]; Layanan pegawai sementara; Layanan pelelangan; Layanan pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu,
untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan tren dan tindakan pasar melalui situs
web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui
jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital melalui portal internet
yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan pemesanan buku
secara online; Layanan pemesanan melaui pos berbasis Internet; Layanan pemesanan produk; Layanan pemrosesan data
daring; Layanan pemrosesan kantor; Layanan penanganan data; Layanan pencarian data dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengan hasil pencarian; Layanan pencarian database melalui suatu jaringan; Layanan pencarian informasi di
Internet; Layanan pencarian informasi melalui Internet; Layanan pencarian untuk data elektronik pada komputer; Layanan
penempatan pesanan untuk layanan pengiriman barang; Layanan pengadaan kerjasama untuk kepentingan pihak lain, dari
berbagai barang (tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut, layanan yang dapat disediakan melalui toko ritel, toko grosir, melalui katalog pesanan
melalui surat atau melalui media elektronik seperti melalui toko online, situs web atau belanja melalui program televisi;
Layanan pengadaan untuk orang lain (perolehan barang dan jasa untuk perusahaan lain); Layanan pengaturan acara
[mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan pengaturan rapat
perusahaan; Layanan pengaturan tampilan etalase toko ritel; Layanan pengelolaan rantai pasokan melalui solusi ketelusuran
dari awal hingga akhir untuk produk kemasan dan pengemasan; Layanan pengembangan bisnis, seperti menyediakan
bantuan untuk perusahaan pemula milik pihak lain; Layanan penjualan eceran bubuk boba; Layanan penjualan eceran bubuk
coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran produk roti;
Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan eceran sirup untuk
minuman; Layanan penjualan jam tangan dan kacamata hitam (kacamata olahraga dan kacamata) secara eceran atau grosir;
Layanan penjualan kosmetik, persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen
secara eceran atau grosir; Layanan penjualan ritel; Layanan penjualan ritel online; Layanan penjualan ritel yang berkaitan
dengan produk makanan dan minuman; Layanan penyedia informasi komersial melalui internet; Layanan penyedia informasi
secara daring termasik informasi terkait dengan pedagang yang menerima pembayaran dengan kartu kredit.; Layanan
penyedia informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara bisnis; Layanan
perantara komersial  untuk mobil-mobil; Layanan perantara komersial untuk mobil-mobil bekas; Layanan perantara komersial
yang disediakan oleh toko yang menjual bagian dan asesoris mobil; Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan
barang dan jasa; Layanan perdagangan elektronik, yaitu, menyediakan layanan toko ritel online yang menampilkan perangkat
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lunak permainan komputer, permainan, pakaian; Layanan perekrutan; Layanan perkenalan dan pertemuan bisnis dan skema
jaringan kerja bisnis; Layanan perusahaan dan ayanan pengembangan bisnis dalam bidang sediaan farmasi; Layanan
promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; Layanan pusat
perbelanjaan (Mall); Layanan relasi media; Layanan ritel atau grosir di bidang penyediaan perangkat lunak, pemutakhiran dan
peningkatan pada perangkat lunak komputer atau pada perangkat keras komputer; Layanan ritel atau grosir yang
berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel; Layanan ritel atau layanan grosir untuk gambar yang dapat diunduh;
Layanan ritel atau layanan grosir untuk mesin dan peralatan telekomunikasi atau mesin, peralatan; Layanan ritel atau layanan
grosir untuk pengeras suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk perangkat lunak permainan untuk konsol permainan
video di rumah dan permainan portabel dengan layar kristal cair; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pembangkit
tenaga surya; Layanan ritel atau layanan grosir untuk sistem pengenalan suara; Layanan ritel atau layanan grosir untuk video
atau gambar yang dapat diunduh; Layanan ritel dan grosir teh; Layanan ritel dan grosir untuk bagian, perlengkapan dan
aksesoris untuk kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata
dan kacamata pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung, termasuk
layanan ritel dan grosir online yang menampilkan kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas
di wajah untuk melindungi mata, kacamata pelindung dari sinar matahari; Layanan ritel department store; Layanan ritel online
barang-barang elektronik melalui situs web; Layanan ritel online dari situs web internet yang berkaitan dengan penjualan buku;
Layanan ritel online yang berkaitan dengan alas kaki; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan ritel
online yang berkaitan dengan sepatu; Layanan ritel online yang berkaitan dengan topi; Layanan ritel online yang berkaitan
dengan tutup kepala; Layanan ritel terkait dengan barang cetakan; Layanan ritel terkait dengan persediaan pendidikan;
Layanan ritel toko serba ada online; Layanan ritel untuk parfum dan wewangian; Layanan ritel untuk penjualan bahan bakar,
minyak bumi, minyak, pelumas, gemuk; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Layanan ritel, grosir dan toko online,
termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan sewa dan penjualan ruang iklan; Layanan tampilan
untuk barang dagangan; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil; Layanan toko eceran yang menjual mobil-mobil
bekas; Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; Layanan toko grosir menampilkan sandal; Layanan
toko grosir menampilkan selempang jendela dari logam; Layanan toko grosir menampilkan selempang jendela non-logam;
Layanan toko grosir menampilkan sepatu; Layanan toko grosir menampilkan sepatu anak-anak; Layanan toko grosir
menampilkan sepatu kulit; Layanan toko grosir online yang menjual bahan - bahan granit, keramik; Layanan toko grosir online
yang menjual bahan - bahan untuk membuat bingkai, batu alam, panel, kertas pelapis dinding; Layanan toko grosir yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko grosir yang menampilkan alat
penggosok tubuh; Layanan toko grosir yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko grosir yang
menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko grosir
yang menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko grosir
yang menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus perawatan
gigi; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan bahan bakar mineral; Layanan toko grosir yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko
grosir yang menampilkan batu bara; Layanan toko grosir yang menampilkan blender botol; Layanan toko grosir yang
menampilkan blender botol yang disesuaikan untuk mempertahankan dingin; Layanan toko grosir yang menampilkan blender
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan blender portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan blender tangan
nirkabel; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan botol
terisolasi; Layanan toko grosir yang menampilkan botol untuk minum bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang
menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko grosir yang menampilkan deterjen untuk keperluan di dapur; Layanan
toko grosir yang menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dapur
dari kertas; Layanan toko grosir yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko grosir yang menampilkan jasa untuk
mencuci piring; Layanan toko grosir yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan karpet; Layanan toko grosir
yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan domestik atau rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan
keranjang sampah; Layanan toko grosir yang menampilkan keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko grosir
yang menampilkan kertas perak; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko
grosir yang menampilkan kotak pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali digital;
Layanan toko grosir yang menampilkan kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko grosir yang menampilkan kuali multi-
guna; Layanan toko grosir yang menampilkan lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko grosir yang
menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan;
Layanan toko grosir yang menampilkan nutraseutikal; Layanan toko grosir yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan
uap; Layanan toko grosir yang menampilkan panci untuk memasak; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan
elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan elektrik di dalam ruangan; Layanan toko grosir yang
menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko grosir yang menampilkan panggangan induksi; Layanan toko
grosir yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko grosir yang menampilkan pemanggang; Layanan toko grosir
yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko grosir yang menampilkan pengaduk elektrik untuk keperluan
rumah tangga; Layanan toko grosir yang menampilkan penggorengan; Layanan toko grosir yang menampilkan penghilang
serat elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko grosir yang menampilkan penjernih
udara untuk kendaraan; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan
peralatan makan malam dari keramik; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan
sendok; Layanan toko grosir yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan untuk membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko
grosir yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan sapu untuk membersihkan;
Layanan toko grosir yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan toko grosir yang menampilkan sediaan untuk
memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko grosir yang menampilkan serbet; Layanan toko grosir
yang menampilkan setrika uap; Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko grosir yang
menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko grosir yang menampilkan spatula untuk penggunaan di dapur;
Layanan toko grosir yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko grosir yang menampilkan talenan untuk
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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 non-logam; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan alas kaki untuk mandi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat masak multi-guna; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat memasak tanpa minyak yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan alat
penggosok tubuh; Layanan toko ritel yang menampilkan alat pengukus yang mudah digunakan; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat pijat untuk penggunaan pribadi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi; Layanan toko ritel yang
menampilkan alat sterilisasi portabel untuk sikat gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk sikat gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan alat sterilisasi untuk talenan untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan aparatus dan instrumen untuk menimbang; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus perawatan gigi;
Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel
yang menampilkan bantal Korea, Bangsuk; Layanan toko ritel yang menampilkan barang-barang electrical atau listrik;
Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol; Layanan toko ritel yang menampilkan blender botol yang disesuaikan
untuk mempertahankan dingin; Layanan toko ritel yang menampilkan blender elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan
blender portabel; Layanan toko ritel yang menampilkan blender tangan nirkabel; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air
dijual kosong; Layanan toko ritel yang menampilkan botol terisolasi; Layanan toko ritel yang menampilkan botol untuk minum
bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan cangkir bukan logam mulia; Layanan toko ritel yang menampilkan
deterjen untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan file gambar yang dapat diunduh; Layanan toko ritel
yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan gulungan toilet; Layanan toko ritel yang
menampilkan handuk abrasif untuk menggosok kulit; Layanan toko ritel yang menampilkan handuk dapur dari kertas; Layanan
toko ritel yang menampilkan handuk dari tekstil; Layanan toko ritel yang menampilkan hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel
yang menampilkan jasa untuk mencuci piring; Layanan toko ritel yang menampilkan kabinet dan lemari plastik; Layanan toko
ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan karpet;
Layanan toko ritel yang menampilkan kaus kaki; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang cucian untuk penggunaan
domestik atau rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan keranjang sampah; Layanan toko ritel yang menampilkan
keranjang untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan kertas perak; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel
yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik
dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak
pendingin portabel bukan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali digital; Layanan toko ritel yang menampilkan
kuali elektrik yang dapat dilipat; Layanan toko ritel yang menampilkan kuali multi-guna; Layanan toko ritel yang menampilkan
lapisan kertas perak untuk memasak di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan lemari bukan logam; Layanan toko ritel
yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan nutraseutikal;
Layanan toko ritel yang menampilkan oven yang dipanaskan dengan uap; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan
aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan panci untuk
memasak; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan
elektrik di dalam ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan panggangan elektrik di luar ruangan; Layanan toko ritel yang
menampilkan panggangan induksi; Layanan toko ritel yang menampilkan pelembab sterilisasi LED; Layanan toko ritel yang
menampilkan pemanggang; Layanan toko ritel yang menampilkan pembersih udara portabel; Layanan toko ritel yang
menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pengaduk elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan penggorengan; Layanan toko ritel yang menampilkan
penghilang serat elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan penghisap debu; Layanan toko ritel yang menampilkan
penjernih udara untuk kendaraan; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang
menampilkan peralatan latihan fisik bukan untuk penggunaan medis; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan
malam dari keramik; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok; Layanan toko
ritel yang menampilkan peralatan memasak portabel untuk penggunaan di luar ruangan; Layanan toko ritel yang menampilkan
peralatan olahraga selain peralatan golf/peralatan mendaki; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan untuk
membersihkan dan perlengkapan untuk mencuci, selain elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel; Layanan toko ritel yang menampilkan publikasi elektronik yang dapat diunduh; Layanan toko
ritel yang menampilkan rak pengering untuk mencuci; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Layanan
toko ritel yang menampilkan sapu untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan sarung tangan dapur; Layanan
toko ritel yang menampilkan sediaan untuk memutihkan dan bahan lainnya untuk keperluan mencuci; Layanan toko ritel yang
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menampilkan serbet; Layanan toko ritel yang menampilkan setrika uap; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat gigi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan sikat untuk membersihkan; Layanan toko ritel yang menampilkan spatula untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan sterilisasi pengering piring; Layanan toko ritel yang menampilkan
stik lampu LED mainan; Layanan toko ritel yang menampilkan t-shirt; Layanan toko ritel yang menampilkan talenan untuk
penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan tas dan dompet; Layanan toko ritel yang menampilkan tas kecil
untuk bepergian; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan tempat dan
kotak sabun; Layanan toko ritel yang menampilkan tempelan (patch) kain hias; Layanan toko ritel yang menampilkan tepung
dan sediaan yang terbuat dari sereal; Layanan toko ritel yang menampilkan tikar; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu
kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang menampilkan tongkat untuk penggemar dan untuk hiburan sebagai
barang baru; Layanan toko ritel yang menampilkan turner untuk penggunaan di dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan
tusuk gigi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah pengemas hampa udara untuk nasi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk
penggunaan rumah tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah rumah tangga portabel multi-guna; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk
penggunaan rumah tangga atau dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan wewangian; Layanan toko ritel yang menjual
peralatan fotografi/videografi.; Layanan toko ritel, layanan pemesanan eceran online, dan layanan katalog pemesanan melalui
pos, di bidang perangkat keras, aksesori rumah didalam dan luar ruangan, barang olahraga, barang pengembangan rumah,
dan peralatan rumah tangga; Layanan toko serba ada dan ritel; Layanan toko yang menyediakan kebutuhan sehari-hari;
Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran dagang dan pameran; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi
penjualan barang dagangan baik barang-barang eletronik maupun barang-barang electrical atau listrik melalui situs web
secara ritel online; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs web secara
ritel online; Layanan – layanan perekrutan tenaga kerja; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; MINI MARKET;
Manajemen Proses Bisnis; Manajemen Usaha; Manajemen administrasi dari konsultan kesehatan; Manajemen akunting;
Manajemen bisnis bebas bea; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian,
aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Manajemen bisnis dan layanan administrasi yang
mendukung pemanfaatan jaringan komputer global; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang hotel, resort, resort
kondominium, penyewaan apartemen untuk liburan, penyewaan rumah untuk liburan, pengembangan konsep timeshare, dan
pertukaran dengan konsep timeshare; Manajemen bisnis dan layanan konsultasi di bidang resort hotel, resort kondominium,
penyewaan apartemen untuk liburan, pengembangan konsep timeshare dan pertukaran dengan konsep timeshare,
pengiklanan penyewaan properti liburan; Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan bangunan
pemukiman untuk orang lain; Manajemen bisnis dari hak komersil dalam atau yang berhubungan dengan turnamen golf dan
media; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran; Manajemen bisnis pada pusat
perbelanjaan; Manajemen bisnis toko serba ada; Manajemen dan pengisian kembali persediaan atas material yang digunakan
pada proses pengeboran minyak dan gas dan panas bumi dan mengatur ulang persediaan dan susunan rak; Manajemen dari
kepribadian olah raga dan pemain golf profesional; Manajemen data; Manajemen file komputer; Manajemen file
terkomputerisasi; Manajemen kontrak mengenai informasi pelanggan; Manajemen perizinan barang dan jasa pihak lain
(manajemen bisnis); Manajemen perusahaan ritel untuk orang lain; Manajemen promosi untuk tokoh olah raga; Manajemen
spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Manajemen yang berkaitan
dengan bisnis periklanan; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Melaksanakan program loyalitas
pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan promosi komersil dan periklanan; Melakukan survei karyawan untuk
orang lain dalam rangka peningkatan kinerja dan moral karyawan (evaluasi); Melakukan survei pasar; Membantu perusahaan-
perusahaan untuk mendapatkan kontrak pemerintah; Memberikan informasi dan analisis yang berkaitan dengan data pasar
ekonomi; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi kerjasama
waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Memberikan
informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; Memberikan informasi kontak komersial
dan bisnis; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Memberikan
informasi untuk penjualan barang orang lain; Memberikan informasi yang berhubungan dengan layanan organisasi untuk
penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk perlindungan lingkungan dan energy bersih;
Mempersiapkan barang periklanan; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan dokumen yang terkait dengan
bisnis; Mempersiapkan faktur; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan inventaris; Mempersiapkan laporan bisnis;
Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan layanan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan materi iklan; Mempersiapkan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan pernyataan laporan keuangan; Mempersiapkan
rencana pemasaran; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan memungkinkan pengguna untuk, mengakses kupon
online, rabat, diskon, voucher dan penawaran khusus melalui website, kupon scan, rabat, diskon, voucher dan penawaran
khusus dari bahan hasil cetakan, dan sticker pada ponsel; Mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengakumulasi poin, menerbitkan poin dan menyediakan informasi yang berkaitan dengannya; Mempromosikan barang
orang lain melalui situs web (website); Mempromosikan barang pihak lain, yaitu, menyediakan kupon, potongan harga dan
voucher untuk barang pihak lain; Mempromosikan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara mengoperasikan ritel pusat
perbelanjaan komprehensif online, grosir, dan layanan ritel online kuku buatan, stiker nail art, tips kuku, kertas transfer untuk
nail art, cat kuku [kosmetik], sediaan penguatan kuku, kondisioner kuku, cat kuku, enamel kuku, penghilang enamel kuku, gel
kuku, sediaan untuk menghilangkan kuku gel, lapisan atas cat kuku, krim kuku untuk penggunaan kosmetik, glitter kuku, cat
kuku dan penghapus cat kuku, sediaan perawatan kuku kosmetik, perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata buatan,
sediaan buffing kuku, kikir kuku dan warna kuku; Mempromosikan penjualan atau mempromosikan bisnis untuk orang lain;
Mempromosikan sumbangan amal dari karyawan untuk orang lain, yaitu, untuk organisasi amal; Menata Dagangan;
Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Menganalisis dan menyusun data bisnis; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Mengatur dan
menyelenggarakan pekan raya dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan; Mengatur pameran untuk tujuan bisnis;
Mengatur pameran untuk tujuan komersial; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan; Mengatur pengambilan, pengiriman,
penyimpanan dan pengangkutan paket, barang dan parsel; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan kepala;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir
pengerjaan promosi dan iklan dan mengorganisir pengerjaan retensi pelanggan, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi
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;
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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, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi
tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengambilan informasi bisnis yang terkomputerisasi; Pengaturan dan
pengoperasian materi iklan pada jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; Pengaturan dan penyelenggaraan
kompetisi bisnis untuk wirausahawan dan perusahaan pemula (start-up) untuk bersaing mendapatkan modal awal untuk
membiayai kegiatan bisnis; Pengaturan demonstrasi untuk tujuan periklanan; Pengaturan distribusi literatur iklan sebagai
respons terhadap permintaan telepon; Pengaturan penjualan alas kaki; Pengaturan penjualan peralatan untuk mengukur
konsumsi energi listrik; Pengaturan penjualan perangkat kontrol listrik untuk pemanasan dan pengelolaan listrik; Pengaturan
penjualan perangkat kontrol listrik untuk pengelolaan energi; Pengecer barang-barang; Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan arsip perpajakan; Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; Pengelolaan data pelanggan menggunakan
basis data komputer; Pengelolaan hubungan pelanggan khusus terkait dengan rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau, perangkat rokok elektronik dan baterai dan pengisi daya baterai untuk rokok elektronik, perangkat pemanas
tembakau dan perangkat rokok elektronik.; Pengelolaan informasi perniagaan; Pengelolaan informasi perpajakan;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Pengelolaan skema loyalitas, termasuk mengorganisir pengerjaan promosi untuk
mendorong loyalitas pelanggan, terkait dengan penggunaan kartu kredit maupun tidak; Pengembangan konsep periklanan;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen bisnis; Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen proyek;
Pengembangan standar sukarela di bidang manajemen strategis; Penghimpun informasi ke dalam basis data komputer;
Pengiklanan dengan pengiriman publisitas secara online untuk pihak ketiga melalui jaringan komunikasi elektronik;
Pengiklanan di surat kabar; Pengiklanan penjualan melalui pasar; Pengiklanan penjualan melalui pos; Pengoperasian bisnis
dari pusat perbelanjaan untuk pihak lain.; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat
perbelanjaan online untuk orang lain; Pengoptimalan situs web; Pengorganisasian, pengawasan dan administrasi usaha dari
penjualan dan skema insentif promosi, skema kartu loyalitas, skema dan program insentif, program pengharagaan, skema
poin untuk penebusan terhadap barang dan jasa; Pengorganisasian, pengoperasian dan supervisi bisnis mata uang virtual;
Pengrekrutan staff permanen; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penjualan alat sablon botol
manual; Penjualan arang; Penjualan atau promosi penjualan; Penjualan barang pribadi eceran atau grosir; Penjualan barang
secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical atau listrik dan barang-
barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-
barang selam; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris gadget atau
teknologi; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk 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,
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penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh
elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: alat berkebun, yaitu alat yang dioperasikan dengan tangan untuk berkebun, alat penyiraman dari besi dan
penanaman, alat DIY, yaitu paku, kotak peralatan, kunci linggis, palu, obeng, baut dan kunci, barang untuk perawatan anak,
yaitu botol susu, dorongan bayi, kereta bayi, timbangan bayi, bak mandi, barang kuas, barang dan peralatan senam,
permainan dan mainan, barang-barang pers, yaitu barang cetakan dan buku, musik, yaitu alat musik, alat tulis, telekomunikasi,
telepon (termasuk telepon seluler), barang audio-visual dan multimedia, yaitu televisi (display kristal cair (LCD), plasma,
tabung sinar katoda), pemutar / perekam, speaker, netbook, kamera digital, bingkai foto digital, camcorder digital, cakram
kompak dan CD-ROM, cakram video digital (cakram serbaguna digital (DVD)) , cakram serbaguna digital HD (HD-DVD),
cakram penyimpanan optik, pemutar dan pembaca portabel (stereo pribadi), radio mobil, konverter, penyandi, perekam,
penulis, papan tombol, permainan digital, playstation, telepon seluler, telepon nirkabel, layar, radio jam, sistem hi-fi, turntable,
amplifier, pemutar dan pembaca, tuner, speaker, sistem bioskop rumah, amplifier untuk sistem bioskop rumah, layar plasma,
proyektor video, perangkat lunak komputer, film, sistem penentuan posisi global (GPS), barang komputasi, yaitu komputer dan
periferal komputer, unit pemrosesan pusat (CPU), monitor, printer laser, printer multifungsi, printer inkjet, hard disk, kunci USB,
kartu memori, floppy disk, bahan makanan pertanian dan minuman (alkohol dan non-alkohol), kendaraan, budidaya tanaman,
tembakau dan barang dan perlengkapan rokok, yaitu barang dari kayu, logam, keramik, kaca, kertas, karton, kulit dan imitasi
kulit, kain atau tekstil, bulu, serat sintetis, batu tulis, tongkat, gabus, buluh, anyaman, tanduk, tulang, seluloid dan pengganti
semua bahan ini, atau dari plastik, tiruan atau mengandung tiruan monumen atau yang mengingatkan pada suatu kabupaten,
kota kecil, kota, wilayah atau negara (tidak termasuk transportasi di dalamnya), memungkinkan pelanggan untuk melihat dan
membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: dekorasi interior dan
eksterior, yaitu linen rumah tangga, tirai bersih, gorden dari tekstil atau plastik, tirai dari tekstil, hiasan dinding dari tekstil, kain
non-anyaman (tekstil), penutup pelindung untuk furnitur, bantal (kecuali bantal untuk keperluan medis dan pemanasan),
sarung bantal, penutup furnitur dari tekstil, penutup tempat tidur, penutup meja, batang dan cincin gorden, kait tirai, rol, pita
gorden, gantungan untuk gorden, tirai dari logam, potongan ujung dan kurung untuk batang tirai bukan dari logam, gagang
pintu bukan dari logam dan kenop untuk furnitur bukan dari logam, renda dan bordir, pita, kawat untuk gorden, penahan
gorden tidak untuk tekstil, penutup lantai dan dinding, karpet dan permadani, bingkai foto, foto, stiker, cermin, karya seni dari
logam mulia, kayu, plester atau plastik, ponsel (benda dekoratif), kotak, kotak dari kayu atau plastik, lilin, tempat lilin, tembikar,
vas, pot, penutup untuk pot, patung dan patung dari logam mulia, porselen, terra-cotta atau kaca, air mancur, bunga kering
untuk dekorasi, lampu, penutup lampu, penahan tudung lampu, cat dan pernis, pewarna, pernis, pelapis permukaan, teras,
tembikar, pot, bak (untuk tanaman), penutup untuk pot (bukan dari kertas), kotak jendela, mangkuk hias, bak, patung dan
patung batu, beton atau terra-cotta, air mancur dan kolam, dukungan tanaman, teralis, busur, layar (furnitur), penahan vas,
pouffes, tiang untuk menaruh mantel, tempat payung, rak majalah, furnitur taman, tempat bunga (furnitur), payung, pandepo,
kotak peti untuk keperluan penyimpanan, penghias ponsel, perabot, yaitu furnitur, cermin, bingkai foto dan tempat duduk,
pengharum ruangan, pengharum dan pembersih, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa
tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: peralatan makan, yaitu piring, gelas dan peralatan
makan, linen rumah tangga, peralatan listrik rumah tangga, yaitu lemari es, freezer, lemari wine, mesin pencuci piring, kompor,
kompor induksi, tudung extractor untuk dapur, peralatan masak listrik, oven, rotisseries, oven microwave, alat penimbang, pot
kopi, penggiling kopi, perkolator kopi listrik, ceret, pengolah makanan multifungsi, pengocok, mixer, alat pemotong makanan,
pemanas listrik untuk botol susu, sentrifugal, pengepres buah, mesin bir, pembuka kaleng, pisau listrik, blender listrik,
pengocok listrik untuk keperluan rumah tangga, gilingan daging, kompor bertekanan, steamer makanan, hot plate dan tabung
kue, pemasak dalam waktu lama, wajan, penggorengan listrik, pembuat yoghurt, bejana untuk membuat es dan minuman es,
mesin cokelat panas, popcorn mesin, barbekyu listrik, kotak pendingin listrik, mesin untuk membuat minuman, peralatan untuk
mengiris bahan makanan, peralatan untuk membuat dan mengiris roti, pemanggang roti, mesin wafel, pembuat sandwich
panggang, pembuat pancake, perlengakapan fondue, perlengkapan raclette, pembuat pizza, arang untuk memasak, mesin
untuk membuat pasta, panggangan, mixer rumah tangga, mesin jahit, mesin cuci untuk binatu, mesin pengering untuk binatu,
mesin pengering unit uap, setrika, sikat gigi listrik, pengering rambut, catokan pengeriting dan pelurus dari besi, sikat dengan
pemanasan untuk rambut, epilator, alat manikur dan pedikur, pisau cukur listrik, gunting jenggot dan rambut, elektro stimulator,
bantal pijat, penyedot debu, pembersih uap, parket lilin-pemoles elektrik, mesin listrik dan peralatan untuk pencuci karpet,
radiator listrik dan pengisi minyak, kipas listrik untuk penggunaan pribadi, AC, kipas pemanas, panel radiator, alat pemurnian
udara, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara;
Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana
pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai
barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi,
deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan
makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas
kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat
pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat
kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu,
linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan
benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet,
tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas
perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan
pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Penjualan grosir barang-
barang; Penjualan makanan dan minuman secara online; Penjualan 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,
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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
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 platform e-commerce untuk tujuan ritel melalui Internet.; Penyediaan program penghargaan insentif bagi
pelanggan melalui pemberian hadiah bonus dan layanan insentif untuk perjalanan udara yang sudah berkali-kali, yaitu,
fasilitas transit lounge untuk relaksasi penumpang, layanan maskapai penerbangan prioritas khusus dengan layanan
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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
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

Halaman 245 dari 1012



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 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 bisnis;
fungsi kantor; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi
daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan;
manajemen bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi
dan manajemen hibah penelitian; administrasi dan penyelenggaraan bisnis pusat perbelanjaan di situs web; administrasi dan
penyelenggaraan pusat perbelanjaan; administrasi franchise (waralaba); administrasi iklan; administrasi klaim di bidang
kompensasi pengangguran; administrasi komersial dari lisensi barang dan jasa orang lain; administrasi komersial untuk
barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain; administrasi komersial
untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta mendapatkan diskon barang
dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan, program loyalitas konsumen,
skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif, program imbalan loyalitas, skema
keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan, urusan bisnis waralaba, urusan
bisnis toko ritel; administrasi loyalitas pelanggan dan skema insentif; administrasi penggajian bisnis untuk orang lain;
administrasi program diskon untuk memungkinkan peserta memperoleh diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu
keanggotaan diskon; administrasi program diskon yang memungkinkan peserta untuk mendapatkan diskon pada jasa
pengiriman melalui penggunaan kartu keanggotaan diskon; administrasi program frequent flyer; administrasi program frequent
flyer yang memungkinkan anggota menukarkan miles untuk poin atau penghargaan yang ditawarkan oleh program loyalitas
lainnya; administrasi program imbalan kerja; administrasi program imbalan kesetiaan; administrasi program imbalan loyalitas
yang melibatkan pertukaran cap; administrasi program insentif promosi penjualan; administrasi program loyalitas konsumen;
administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; administrasi
program loyalitas pelanggan; administrasi program loyalitas yang melibatkan diskon atau insentif; administrasi program loyalti
konsumen yang menyediakan konsumen terdaftar dengan barang gratis dan menu diskon; administrasi program pemberian
insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain; administrasi program pensiun karyawan; administrasi
program pertukaran budaya dan pendidikan; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan keuangan;
administrasi program tunjangan karyawan mengenai keanggotaan klub kebugaran; administrasi program tunjangan
kesejahteraan karyawan; administrasi pusat data dalam bidang data besar (big data); administrasi rekening tabungan;
administrasi rencana penyedia yang disukai; administrasi rencana perawatan kesehatan prabayar; administrasi sewa guna
real estat dalam bentuk mengatur perjanjian sewa guna dan sewa untuk real estat; administrasi skema insentif penjualan dan
promosi; administrasi skema insentif penjualan dan promosi yang melibatkan perangko perdagangan; administrasi skema
loyalitas dan insentif; administrasi urusan bisnis; administrasi urusan bisnis waralaba; administrasi usaha; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; administrasi, penagihan, dan rekonsiliasi akun atas nama orang lain;
advertising to promote the sale of products and the use of services by the point accumulation method or discount privilege
grant method; agen agregat penjualan dan penyediaan informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan
melalui surat; agen impor-ekspor; agen informasi komersial; agen kerja terkait dengan pembayaran barang; agen pemesanan
teater; agen pemesanan teater [layanan pemesanan pekerjaan untuk artis yang tampil]; agen pemesanan teater [manajemen
bisnis artis pertunjukan]; agen pemesanan teater untuk iklan atau promosi penjualan; agen penerbitan; agen penjualan barang
baik eceran maupun grosir; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran
untuk iklan dan promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan
mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk
mempromosikan penjualan dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen perusahaan lokal dan asing
untuk memberikan penawaran untuk berbagai produk, yaitu, penetapan harga barang atau jasa; agen untuk kontrak
pengadaan (untuk pihak lain) untuk penjualan dari barang melalui telefon seluler dan internet; agen untuk langganan koran;
agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan
produk; agency services of products, services and company on the internet; agensi ekspor dan impor; akuntansi; akuntansi
administrasi; akuntansi biaya; akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; alih daya (bantuan komersial); analis data
bisnis; analisa dan pengajaran manajemen; analisa informasi bisnis; analisa manajemen atau pemberian nasehat tentang
manajemen; analisa mengenai masalah ekonomi; analisa respon konsumen; analisis biaya; analisis biaya-manfaat; analisis
bisnis strategis; analisis bisnis, layanan informasi dan penelitian pasar; analisis dan pelaporan statistik; analisis dan penelitian
pasar; analisis dan studi atas informasi yang dikumpulkan pada pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan lingkungan
melalui penelitian pasar dan studi-studi per-iklanan; analisis dan studi pasar; analisis data bisnis; analisis data dan statistik
studi pasar; analisis data pemasaran; analisis data penelitian pasar; analisis data penelitian pasar dan statistik; analisis data
termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; analisis harga biaya; analisis harga biaya mengenai pembuangan,
pembuangan, penanganan, dan daur ulang limbah; analisis informasi bisnis; analisis informasi bisnis yang tidak berkaitan
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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 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 logo 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 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 dan sampel; distribusi sampel; distribusi
sampel untuk keperluan iklan; distribusi sampel untuk keperluan publisitas; 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 komersial atau iklan; general office work regarding management of
pecuniary claim by computer; grosir barang (dengan berbagai media); grosir dan eceran film, rekaman suara, karya sastra,
karya dramatis, karya musik dan karya artistik; grosir online terkomputerisasi dan jasa toko eceran online; hubungan
Masyarakat; hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; iklan banner; iklan baris; iklan bayar per klik; iklan
billboard elektronik; iklan bioskop; iklan dan layanan informasi komersial; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan
pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan dan promosi
perusahaan; iklan dan saran bisnis; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan dengan
komunikasi nirkabel; iklan di bidang pariwisata dan perjalanan; iklan 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 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
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
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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 impor-ekspor barang;
jasa agen pemasaran; jasa agen pembelian; jasa agen pemodelan; jasa agen penjualan untuk alas kaki; jasa agen penjualan
yang menampilkan bagian dan aksesoris untuk mobil; jasa agen periklanan; jasa agen periklanan radio; jasa agen periklanan
televisi; jasa agen pesanan pembelian; jasa agen sastra yang terdiri dari negosiasi kontrak; jasa agen tenaga kerja dan
pekerjaan; jasa agen yang berhubungan dengan penjualan komersial; jasa agensi talent (manajemen bisnis seniman
pertunjukan); jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan dengan perencanaan pajak; jasa
akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa alih daya (outsourcing) di bidang manajemen sumber daya manusia
(HCM); jasa alih daya (outsourcing) di bidang rekrutmen dan kepegawaian; jasa alih daya (outsourcing) di bidang sumber
daya manusia; jasa alih daya [bantuan bisnis]; jasa analisa penjualan; jasa analisis atau konsultasi di bidang pertanian; jasa
analisis dan riset pasar; jasa analisis pasar; jasa analisis periklanan; jasa audit; jasa bantuan bisnis sehubungan dengan
pengumpulan dan penyewaan daftar alamat; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa bantuan untuk
perusahaan industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa bisnis, seperti
membantu pihak lain dalam perundingan dan pengembangan kemitraan bisnis dan aliansi bisnis; jasa diskon (-untuk
pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa distribusi di bidang bahan kimia, pestisida, aplikator kimia dan
pestisida dan pakaian pelindung dan masker pelindung untuk digunakan selama penggunaan atau aplikasi bahan kimia; jasa
distributor bahan bangunan dari metal; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk bir; jasa distributor grosir untuk furnitur; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa
distributor grosir untuk lembaran dan gulungan aluminium dan stainless steel; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa distributor grosir untuk produk
segar; jasa distributor grosir untuk suku cadang dan komponen otomotif; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa
eceran atau grosiran robot industri; jasa eceran atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil; jasa eceran
atau grosiran terkait dengan bagian-bagian atau aksesoris mobil pada situs web internet; jasa eceran atau grosiran untuk
akumulator; jasa eceran atau grosiran untuk kendaraan bermotor roda dua; jasa eceran atau grosiran untuk mesin dan
instrumen pengukur atau penguji; jasa eceran atau grosiran untuk pendingin udara; jasa eceran atau grosiran untuk peralatan
dan instrumen telekomunikasi; jasa eceran atau grosiran untuk permesinan dan peralatan elektrikal; jasa eceran atau jasa
grosir untuk alat dan rekam musik; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan bakar; jasa eceran atau jasa grosir untuk bahan
bangunan; jasa eceran atau jasa grosir untuk batu mulia semi-tempa dan tiruannya; jasa eceran atau jasa grosir untuk bunga
[alami] dan pohon; jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan;
jasa eceran atau jasa grosir untuk mesin dan alat fotografi dan persediaan fotografi; jasa eceran atau jasa grosir untuk
minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran atau jasa grosir untuk minuman
keras; jasa eceran atau jasa grosir untuk peralatan ritual; jasa eceran atau jasa grosir untuk perlengkapan penyambung; jasa
eceran atau jasa grosir untuk popok; jasa eceran atau jasa grosir untuk susu; jasa eceran atau jasa grosir untuk tikar tatami;
jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa grosir berkaitan dengan pelana; jasa grosir dan eceran; jasa grosir untuk alas
kaki; jasa grosir untuk alat musik; jasa grosir untuk artikel menjahit; jasa grosir untuk artikel pembersih; jasa grosir untuk bahan
kimia untuk digunakan dalam hortikultura; jasa grosir untuk bahan kimia untuk digunakan dalam kehutanan; jasa grosir untuk
bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian; jasa grosir untuk bahan seni; jasa grosir untuk barang cetakan; jasa grosir
untuk barang yang dipanggang; jasa grosir untuk daging; jasa grosir untuk furnitur; jasa grosir untuk instalasi sanitasi; jasa
grosir untuk instrumen horologis; jasa grosir untuk instrumen medis; jasa grosir untuk kain; jasa grosir untuk karya seni; jasa
grosir untuk mainan; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakan
ternak; jasa grosir untuk penerangan; jasa grosir untuk penutup dinding; jasa grosir untuk penutup lantai; jasa grosir untuk
perabotan; jasa grosir untuk peralatan hortikultura; jasa grosir untuk peralatan konstruksi; jasa grosir untuk peralatan
memasak makanan; jasa grosir untuk peralatan menyelam; jasa grosir untuk peralatan pasokan air; jasa grosir untuk peralatan
pemindahan tanah; jasa grosir untuk peralatan penyamakan matahari; jasa grosir untuk peralatan pertanian; jasa grosir untuk
perangkat keras komputer; jasa grosir untuk perangkat keras logam; jasa grosir untuk persediaan alat tulis; jasa grosir untuk
persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa grosir untuk persiapan
pembersihan; jasa grosir untuk persiapan perawatan hewan; jasa grosir untuk produk hortikultura; jasa grosir untuk produk
susu; jasa grosir untuk sampah untuk hewan; jasa grosir untuk tembakau; jasa grosir untuk tutup kepala; jasa grosir yang
berkaitan dengan aksesoris mobil; jasa grosir yang berkaitan dengan alas kaki; jasa grosir yang berkaitan dengan barang
cetakan; jasa grosir yang berkaitan dengan bulu tiruan; jasa grosir yang berkaitan dengan furnitur; jasa grosir yang berkaitan
dengan ikan; jasa grosir yang berkaitan dengan kain; jasa grosir yang berkaitan dengan karya seni; jasa grosir yang berkaitan
dengan pakan untuk hewan; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan
peralatan konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan pertanian; jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan yang
dioperasikan dengan tangan untuk konstruksi; jasa grosir yang berkaitan dengan perhiasan; jasa grosir yang berkaitan dengan
produk hortikultura; jasa grosir yang berkaitan dengan suku cadang kendaraan bermotor; jasa grosir yang berkaitan dengan
tutup kepala; jasa humas; jasa iklan dan promosi; jasa iklan ritel yaitu penyebaran masalah iklan untuk pihak lain melalui
jaringan komunikasi elektronik daring; jasa iklan suara; jasa informasi bisnis; jasa informasi bisnis yang tidak berkaitan dengan
informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan
standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa informasi komersial
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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
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
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(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,
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

Halaman 250 dari 1012



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
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,
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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,
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
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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
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
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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; 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 09:47:33
540   EtiketDID2022065369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A 14 No. 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dream Edge
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 09:48:46
540   EtiketDID2022065370

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD CITY DELATINOS SEKTOR X BLOK C 11/8 RT.018 RW.006 KEL.SETU
KEC.SETU KOTA TANGGERANG SELATAN, Kota Tangerang Selatan, Banten,

SENDY HEIDY RAMPENGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N.C by dr. Sendy Heidy
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter kulit (kosmetik);

Home Peeling wajah; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif
(kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim pelindung sinar UV; Krim pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Krim tabir surya; Krim untuk pijat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung
sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk pijat; Lotion
daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan
preparat anti penuaan; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser];
Pembersih wajah (kosmetik); Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Sabun;
Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun untuk muka; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot;
Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; bedak tubuh
untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah;
esens pemutih; esens wajah; foundation; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik perawatan kulit; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim bibir;
krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit
yang adil; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk
menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit; krim ruam popok
tanpa obat; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk
perlindungan kulit; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah tidak
mengandung obat; losion dan semprotan untuk rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kecantikan; lotion kulit
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dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengeritingan permanen; lotion
stimulasi non-obat untuk kulit; lotion untuk wajah; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah
(facial packs); masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker pembersih untuk wajah;
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak almond; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; patch jerawat kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab untuk wajah, badan,
tangan dan kaki; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih kulit;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel
kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil mata kosmetik; penyeka
kapas untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit;
produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun batang; sabun lidah
buaya; sabun mandi [untuk manusia]; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun
wajah; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa obat; sampo ketombe tanpa obat; sediaan dan
produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan
kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; serum anti-
penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air;
toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 09:50:23
540   EtiketJID2022065372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jakal KM 5 CT. III No. 10 Kocoran RT. 012 RW. 005, Sleman, Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

ELSA HERMIN YUSTANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIMCHO + lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, kuning, putih, merah, merah bata, hijau, hitam, oranye.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; Kedai; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan
secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai makan; Layanan restoran yang diberikan dalam
kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; jasa katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe dan kafetaria; layanan
kafetaria; layanan kantin; layanan kedai minuman; layanan restoran cepat saji; layanan ruang minum teh; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; restoran swalayan; restoran, bar dan layanan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 09:55:00
540   EtiketJID2022065373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kanigoro RT.01/RW.08, Desa Pungging, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur,
61384

Alpha Ferry Wahyudi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUNAT ALADIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : gold, hijau, kuning, putih, coklat, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa khitan/sunat; jasa khitan/sunat plus hypnosis; jasa-jasa yang terkait dengan khitan/sunat; klinik khitan/sunat; rumah

khitan/sunat===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 09:59:28
540   EtiketJID2022065374

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ANGKE INDAH II NO. 6, ANGKE, TAMBORA, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta

FELICIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETITLAND DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, ABU-ABU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; Toko pakaian ritel; jasa retail sehubungan dengan penjualan pakaian, alas kaki, tutup kepala,

apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret,
korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai, kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak
dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam,
jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek
atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan
manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala,
kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun,
kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan
mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; mengadakan pameran
dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna,
dan iklan online; toko online; toko retail yang menyediakan dan menjual barang-barang kebutuhan bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:00:07
540   EtiketDID2022065375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A 14 No. 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kmp
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:03:00
540   EtiketDID2022065376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ancol Barat VIII Nomor : 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

PT PRIMA BOGA SEMESTA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yustinus Badhernus Solakira S.H.
MAPLE PARK TA-2Y  Jalan HBR Motik No.2 Sunter Agung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mix & go
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mix = Campur, mencampur, mengaduk & Go = Pergi, berjalan, / berangkat
591 Uraian Warna : Merah muda, merah tua, kuning dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi Latte; Kopi Susu ; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Minuman

berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman dengan bahan dasar coklat;
Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan
cokelat); Permen cokelat; Permen susu; Sediaan berbahan dasar coklat; Teh hitam es; bingkisan buskuit, permen, cokelat;
bubuk coklat; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat;
coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; es coklat; es kopi; es krim; es krim dan produk es krim;
es krim dengan menggunakan teh; es krim sundae; es krim susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es teh;
karamel [permen]; kopi; kopi dan coklat; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat;
makanan penutup es krim; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi
atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman kopi; 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;; perasa kopi; permen; permen [gula-gula]; permen coklat; permen permen; permen rasa kopi.; permen
susu; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang terbuat dari cokelat; produk es krim; produk-produk kopi; sediaan
minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:05:21
540   EtiketDID2022065377

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DR. Susilo III No. 2 RT. 004 RW. 005, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUKERI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARKIT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, krem, hijau, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Daging Masak Hitam; Daging ayam yang sudah diolah,

dimasak, dibekukan; Erwe (masakan daging anjing khas manado); Hasil produksi susu; Hidangan yang dimasak berbahan
dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Jeli, selai, kolak (compotes); Kentang yang
dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan
makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau
didehidrasikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan
atau dimasak; Makanan siap masak terutama terdiri dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap
masak terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak
terutama terdiri dari unggas; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau
kacang kedelai; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Minuman yoghurt; Pallumara (masakan
makasar berbahan ikan); Santan (minuman); Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Sup yang
sudah dimasak sebelumnya; Telur; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan
atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bangamat (masakan khas dayak dari
kalong); bayam, dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang
diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan
sayuran yang dimasak; buah tidak dimasak, disiapkan; buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan,
dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan yang dimasak; buah-buahan, dimasak; campuran daging yang diawetkan,
dikeringkan atau dimasak; daging babi yang dimasak; daging dimasak dalam botol; daging masak; daging yang dimasak,
kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak; hidangan daging yang dimasak; hidangan kari
yang sudah dimasak sebelumnya; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang
difermentasi (Dak-galbi); ikan  dimasak; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku yang
dimasak; jus buah untuk memasak; jus sayuran untuk memasak; jus tomat untuk memasak; kacang-kacang yang sudah
dimasak; kacang-kacangan yang dimasak; keju; kentang yang dimasak; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk memasak;
masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mentega;
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minuman berbahan dasar susu; minyak argan untuk memasak; minyak infus untuk memasak; minyak kacang kedelai untuk
memasak; minyak kelapa organik untuk digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak masak dalam bentuk
spray; patties yang belum dimasak; sari buah untuk memasak; sauce [kacang dimasak dengan kecap]; sayuran tidak dimasak,
disiapkan; sayuran yang dimasak; sayuran yang dimasak dengan cuka; sayuran, dimasak; siput, dimasak; sosis tidak
dimasak; sup instan atau sebelum-dimasak; sup kari yang sudah dimasak; sup miso instan atau yang dimasak sebelumnya;
sup miso yang sudah dimasak sebelumnya; sup yang dimasak sebelumnya; susu; zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; zaitun, dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:05:46
540   EtiketJID2022065379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jiu Hua Road 888 High-Tech Industrial Development Zone Nantong, Jiangsu,
226300

Alpha ESS Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AlphaESS + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; analisis sistem
komputer; audit energi; cloud computing, yaitu, layanan penyedia cloud hosting; desain dan pengembangan jaringan distribusi
energi; desain dan pengembangan perangkat lunak manajemen energi; desain dan pengembangan perangkat lunak untuk
kontrol, regulasi dan pemantauan sistem energi surya; desain dan pengembangan sistem untuk pembangkit energi
regeneratif; desain perangkat lunak komputer; jasa analisis teknologi yang berkaitan dengan kebutuhan energi dan tenaga
orang lain; jasa teknik di bidang teknologi energi; jasa teknik yang berkaitan dengan sistem pasokan energi; konsultasi di
bidang penghematan energi; konsultasi keamanan data; konsultasi teknis di bidang penghematan energi dan efisiensi energi;
konsultasi teknologi di bidang produksi dan penggunaan energi; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi yang berkaitan
dengan layanan teknologi di bidang listrik dan pasokan energi; kontrol kualitas; konversi program komputer dan data, selain
konversi fisik; layanan laboratorium ilmiah; layanan penelitian ilmiah; melakukan penelitian dan studi proyek teknis yang
berkaitan dengan penggunaan energi alami; melakukan studi proyek teknis; pemrograman komputer untuk industri energi;
pemrograman perangkat lunak manajemen energi; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan pengembangan produk baru
untuk orang lain; penelitian teknologi; pengembangan sistem manajemen energi dan daya; platform sebagai layanan
[PaaS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:10:56
540   EtiketDID2022065382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Narogong KM 15,6 KP Bakom, Limusnunggal, Cileungsi,, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat

PT. PRATAMA PLASTINDO UTAMA

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 :

: MASTER FLORAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atap plastik; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Jendela PVC; Lembaran Plastik yang digunakan untuk

Penyekat pada Bangunan; Panel dinding plastik; Pintu PVC; Pipa Plastik; Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk
digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari
plastik; atap gelombang plastik; bahan bangunan dari plastik; bingkai jendela dari plastik; dinding pvc; genteng plastik;
gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kusen PVC; lembaran plastik
digunakan untuk penghalang cahaya; lis plafon pvc; panel plastik multi lapis untuk digunakan dalam bangunan; papan dinding
plastik; papan lantai plastik; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; saluran plastik untuk drainase; ubin langit-langit
plastik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:11:02
540   EtiketDID2022065383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Green Garden Blok A 14 No. 36, Kel. Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Megava Adyatama Nusantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: toy'sheart
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:15:34
540   EtiketJID2022065390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jiu Hua Road 888 High-Tech Industrial Development Zone Nantong, Jiangsu,
226300

Alpha ESS Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AlphaESS + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===distribusi dan transmisi listrik; distribusi energi; distribusi energi terbarukan; distribusi energi untuk memanaskan dan

mendinginkan bangunan; distribusi listrik; distribusi listrik ke rumah tangga; distribusi panas; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan distribusi listrik; layanan pasokan listrik; layanan pasokan panas [distribusi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:15:46
540   EtiketJID2022065391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DR. Susilo III No. 2 RT. 004 RW. 005, Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUKERI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Chamelia Sari S.E., S.H., M.H., LL.M.
PRAWIRANEGARA International Patent & Trademark Law Office, Pusat Perkantoran
Pulomas Blok XI Kav. 3, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jakarta Timur 13260

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARKIT - EVERYDAY YOU CAN EAT + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat, krem, hijau, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; Kedai; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan
secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan kedai makan; Layanan restoran yang diberikan dalam
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kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Pemesanan meja restoran secara online; Restoran; Rumah Makan yang menyediakan
seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa
katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan
kedai minuman; layanan restoran cepat saji; layanan ruang minum teh; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran swalayan; restoran,
bar dan layanan katering; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:18:47
540   EtiketJID2022065392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: T'Endang
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===-; Bar; Bar kopi dan jus; Bar yang menyediakan jus; Bar yang menyediakan kudapan; Bar, layanan ruang publik, bar

makanan ringan, bar yang menyediakan minuman anggur, jasa klub yang menyediakan minuman anggur, bar untuk sandwich,
cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Dekorasi kue; Depot penyediaan makanan dan
minuman; Fasilitas penitipan anak dan penitipan anak harian; Fasilitas perjamuan dan pesta sosial; Jasa Penyedia Makanan
dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa akomodasi
sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa
hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa kedai kopi; Jasa klub malam; Jasa konsultasi dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa
konsultasi sehubungan dengan fasilitas hotel; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam bentuk tenda;
Jasa pemondokan kemah; Jasa penginapan; Jasa penitipan untuk hewan; Jasa penyedia makanan Kebab; Jasa penyediaan
akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan fasilitas konferensi,
pertemuan, acara, konvensi dan pameran; Jasa penyediaan fasilitas ruang jamuan; Jasa penyediaan fasilitas ruang konferensi
dan konvensi; Jasa penyediaan fasilitas seminar dan rapat; Jasa penyediaan makanan berupa burger; Jasa penyediaan
makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa
penyediaan makanan nasi uduk; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan Pondok Wisata; Jasa penyewaan gedung untuk
tempat konser; Jasa penyewaan ruang konferensi, konvensi, seminar dan rapat; Jasa penyewaan villa; Jasa perkemahan
[pondok untuk berlibur]; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa reservasi pemesanan untuk
akomodasi dan makan; Jasa resort; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran
yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa
restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa rumah orang tua;
Jasa vila; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok;
Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar
makanan ringan; Jasa/layanan klub makan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe
yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai burger; Kedai es; Kedai es krim;
Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai
teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang
menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Layanan bar minuman anggur; Layanan biro akomodasi (hotel,
rumah kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi
sementara; Layanan kafe; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang disediakan secara
online dari database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur
kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan keramahtamahan akomodasi, yaitu,
menyediakan perumahan sementara; Layanan losmen; Layanan menjemput makanan; Layanan mie gerobak (kaki lima);
Layanan pariwisata sebagai penyediaan informasi tentang akomodasi dan tempat untuk makan dan minum dan termasuk
layanan pemesanan yang berkaitan dengannya; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan,
persiapan dan penyajian makanan dan minuman; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi
sementara; Layanan pengasuhan anak; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan
makanan dan minuman]; Layanan perjamuan; Layanan pondok penginapan; Layanan pusat penitipan anak anak; Layanan
reservasi akomodasi; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan tempat tidur dan sarapan; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Lounge koktail; Memberikan informasi dan bertukar informasi
sehubungan dengan makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk
online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Membuat
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reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Mengatur dan koordinasi akomodasi; Mengatur dan memesan
jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Menyediaan fasilitas untuk pameran dan eksibisi; Menyediakan fasilitas untuk
mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan, seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Menyediakan makanan dan
minuman untuk orang yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran dan bar; Pangkeng (Rumah Singgah Sementara); Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan
akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan ruang rapat (meeting); Pemesanan meja restoran secara online;
Pengetean (Tempat Penyediaan Kudapan); Penginapan untuk liburan; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan akomodasi
hotel; Penyediaan akomodasi untuk wisma; Penyediaan akses ke lounge VIP; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas
untuk pertemuan (meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan informasi tentang layanan
akomodasi sementara; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan
dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Penyewaan akomodasi liburan; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan
losmen; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; Penyewaan tempat untuk acara sosial; Penyewaan tisu basah;
Perhotelan; Pondok penyediaan makanan sate; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Pusat penitipan anak; Pusat taman
kanak-kanak dan penitipan anak; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran
cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza
dan minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang
menyediakan se'i; Ruang es krim (parlours); Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; Rumah bir; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang;
Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; Tempat makan yang menghidangkan
kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang
menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman beralkohol
(izakaya); Warung makan; Warung penyediaan makanan sate; akomodasi sementara; akomodasi sementara dan layanan
katering untuk para tamu; akomodasi sementara yang disediakan oleh peternakan Bung; akomodasi sementara yang
disediakan oleh rumah singgah; anak prasekolah dan perawatan bayi di pusat penitipan anak; angkringan; apartemen
berlayanan; bar dan layanan katering; bar kopi; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
dekorasi kue; dekorasi makanan; delicatessens [restoran]; hidangan istimewa kampung (HIK); hotel yang diperpanjang tinggal;
hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan
layanan bar; informasi dan saran sehubungan dengan persiapan makan; informasi sehubungan dengan persiapan makan;
jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen
perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa agen perjalanan untuk pemesanan akomodasi; jasa agen perjalanan
untuk pemesanan dan membuat pemesanan akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi; jasa
agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa agen perjalanan, yaitu, membantu reservasi dan pemesanan untuk
penginapan melalui jaringan komputer, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan seluler; jasa biro akomodasi; jasa
biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang
sering berkunjung; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan menyediakan makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa kafe; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi;
jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus
memotong ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering
untuk lembaga pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering
makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang kuliner; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa konsultasi di bidang seni
kuliner; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa layanan kemah selama
liburan; jasa memasak makanan; jasa penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; jasa
penginapan wisatawan; jasa penyediaan kedai buah; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa
roti; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa penyewaan ruang
pertemuan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa tempat makan yang menyajikan
kudapan; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat
pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; jasa/layanan penyewaan ruang; kafe; kafe bermain anak-anak; kafe yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria
makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan
minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta
koktail; katering yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh;
keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; konsultasi yang disediakan oleh pusat
panggilan telepon dan hotline di bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel; layanan
agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan akomodasi hotel; layanan
akomodasi perhotelan; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat
menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi
sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak;
layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan
akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di rumah
penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu,
menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan asrama; layanan asrama turis; layanan bar; layanan bar
dan bistro; layanan bar dan koktail; layanan bar dan restoran; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar kopi dan kedai

Halaman 262 dari 1012



kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan bar susu; layanan bar teh; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan
jus sayuran; layanan bar, lounge koktail, dan wine bar; layanan bartending; layanan bawa pulang makanan dan minuman;
layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah kos atau sejenisnya]; layanan bistro; layanan cafe keliling
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan dekorasi cookie khusus; layanan hostel pemuda; layanan hotel; layanan
hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan; layanan hotel liburan; layanan hotel resor;
layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel,
dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan
informasi hotel; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan jus bar; layanan kafe dan bar
makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria;
layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin swalayan; layanan katering
keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan
katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk
menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti
jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk
rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan;
layanan kedai minuman; layanan kennel boarding untuk hewan peliharaan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; layanan koki pribadi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan;
layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan lounge airport; layanan lounge hotel; layanan lounge koktail;
layanan makan malam dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang
bisa dibawa pulang; layanan makanan dibawa pulang; layanan minum teh; layanan motel; layanan pariwisata medis menjadi
pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pembuatan
bir; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan pemesanan
kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan untuk hotel;
layanan penerimaan untuk akomodasi sementara [manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan pengasuhan anak;
layanan penginapan resor; layanan penginapan tempat tidur dan sarapan; layanan penginapan wisatawan; layanan penitipan
anak; layanan penitipan anak [penitipan anak]; layanan penitipan anak anjing; layanan penitipan hewan peliharaan; layanan
penyediaan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan perawatan tangguh dalam sifat penitipan anak dewasa; layanan
persiapan makanan; layanan prasmanan untuk lounge koktail; layanan pusat penitipan anak; layanan pusat penitipan anak
dan penitipan anak; layanan rantai restoran; layanan rantai rumah kopi; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan
reservasi akomodasi sementara dalam sifat membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs
web; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi hotel
disediakan melalui Internet; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran
cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan
restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan
restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; layanan ruang minum teh; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; layanan ruang tunggu dengan fasilitas hookah; layanan rumah kopi; layanan rumah kos; layanan rumah
pensiun; layanan rumah untuk turis; layanan salad bar; layanan snack-bar; layanan snack-bar dan kantin; layanan sommelier
untuk penyediaan saran yang berkaitan dengan anggur, dan anggur dan pasangan makanan; layanan teater makan malam
menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk pemesanan kamar; layanan wine bar;
layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan
wisma; layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh;
lounge; melayani makanan dan minuman; melayani minuman beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi
atau minuman jus buah; memasok makanan untuk konsumsi segera; memberikan informasi dalam sifat resep untuk minuman;
memberikan informasi di bidang resep dan memasak dari basis data komputer; memberikan informasi online terkait
pemesanan akomodasi liburan; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan informasi penginapan
melalui Internet; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; memberikan informasi tentang
bartending; memberikan informasi tentang karakteristik anggur; memberikan informasi tentang layanan bar; memberikan
informasi tentang layanan crèche; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; memberikan informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan
bar; membuat reservasi hotel untuk orang lain; mencari akomodasi dan jasa agen akomodasi untuk pembuat liburan, turis dan
wisatawan; mengambil layanan makanan cepat saji; mengatur akomodasi hotel; mengatur akomodasi perumahan sementara;
mengatur dan menyediakan akomodasi sementara; mengatur homestay untuk siswa luar negeri; menyajikan makanan dan
minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan
dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyajikan minuman di brewpubs;
menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel; menyediakan akomodasi liburan; menyediakan
akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara dalam layanan
apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen
liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu; menyediakan akomodasi sementara di
hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah
liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara
untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk
tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi
sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu;
menyediakan fasilitas konferensi; menyediakan fasilitas konferensi, pameran dan pertemuan; menyediakan fasilitas konvensi;
menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan fasilitas perkemahan; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial
untuk acara-acara khusus; menyediakan fasilitas taman trailer sementara; menyediakan fasilitas untuk pameran; menyediakan
fasilitas untuk pameran dan konferensi; menyediakan fasilitas untuk pameran dan pameran; menyediakan layanan bar;
menyediakan layanan hotel dan motel; menyediakan layanan hunian

Halaman 263 dari 1012



darurat dalam sifat perumahan sementara; menyediakan layanan informasi penginapan perjalanan dan layanan agen
pemesanan penginapan perjalanan untuk pelancong; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar
kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi,
dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering
makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas
pameran dan adil; menyediakan layanan makanan dalam penerbangan di pesawat; menyediakan layanan penitipan anak
untuk orang dewasa dan anak-anak; menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua; menyediakan layanan penitipan
anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan layanan restoran; menyediakan layanan
wisma; menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan
makanan dan minuman di bistro; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman
di pusat penitipan anak untuk orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan
minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor
dengan kerjasama waralaba; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan
minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan
keramahtamahan; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan
dan minuman untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan
anak usia sekolah dasar; menyediakan makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi
sementara; menyediakan makanan dan penginapan di peternakan Bung; menyediakan makanan dan penginapan di resor
kesehatan yang berspesialisasi dalam mempromosikan kesehatan dan kesejahteraan umum pelanggan; menyediakan
makanan untuk orang yang membutuhkan [layanan amal]; menyediakan makanan untuk para tunawisma atau yang kurang
mampu; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan pemesanan kamar dan
layanan pemesanan hotel; menyediakan penginapan sementara di kamp liburan; menyediakan penginapan sementara untuk
anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan penginapan sementara untuk orang-orang yang kurang
mampu untuk tujuan amal; menyediakan pusat komunitas untuk pertemuan dan pertemuan sosial; menyediakan pusat
penitipan anak; menyediakan pusat penitipan anak untuk anak-anak, orang cacat atau orang tua; menyediakan pusat
penitipan anak untuk orang tua; menyediakan ruang konferensi; menyediakan saran dan layanan informasi on-line terkait
dengan anggur dan pasangan makanan; menyediakan selimut untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal;
menyediakan selimut untuk orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan tempat akomodasi sementara yang
ramah untuk binatang peliharaan; menyewakan ruang serba guna di hotel-hotel untuk mengadakan seminar; naik untuk kuda;
pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; pelayanan ruang minum; pembuatan reservasi penginapan
sementara untuk orang lain; pemesanan akomodasi perkemahan; pemesanan akomodasi sementara; pemesanan akomodasi
sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran;
pemesanan hotel; pemesanan jasa katering; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan kamar untuk pelancong;
pemesanan penginapan; pemesanan penginapan sementara; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
pemesanan rumah kos; pengaturan untuk penyediaan makanan; penginapan turis; pengukiran makanan; penyajian makanan
dan minuman; penyediaan akomodasi sementara; penyediaan fasilitas jamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus;
penyediaan fasilitas keperluan umum untuk konvensi, perjamuan makan, acara sosial, penggalangan dana, dan acara spesial;
penyediaan fasilitas konferensi; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan fasilitas untuk keperluan umum untuk pertemuan,
konferensi dan pameran; penyediaan fasilitas untuk konferensi, pameran dan konvensi; penyediaan fasilitas untuk pameran;
penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan informasi dalam bidang hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan informasi
hotel; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan
informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan
akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan
dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan
informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan
minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel;
penyediaan makanan dan minuman untuk perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan perawatan sebelum sekolah; penyediaan perawatan
setelah sekolah; penyediaan pertemuan sosial, perjamuan, fungsi acara sosial, konferensi, fasilitas untuk pameran dan
pertemuan; penyediaan pusat penitipan anak; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk
penginapan sementara, akomodasi sementara dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel
dan restoran melalui suatu website; penyediaan ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian
acara-acara, acara-acara, pertunjukan-pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan
online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang
menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan air mancur
minuman; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan apartemen; penyewaan
akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila dan bungalow; penyewaan
akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan alat memasak; penyewaan alat penerangan; penyewaan alat penerangan
untuk mendekorasi rumah pribadi; penyewaan alat penerangan untuk taman umum; penyewaan alat penerangan untuk tempat
parkir; penyewaan bangunan logam dan non-logam; penyewaan bangunan yang bisa diangkut *; penyewaan bangunan yang
dapat dipindah-pindahkan; penyewaan dan pemesanan kamar dan ruang pertemuan/rapat; penyewaan dan penyewaan
peralatan penerangan dan sistem penerangan untuk digunakan dalam penerangan kota dan acara-acara publik; penyewaan
fasilitas perjamuan dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyewaan furnitur untuk hotel; penyewaan furnitur untuk
konferensi; penyewaan furnitur, linen dan pengaturan meja; penyewaan futon; penyewaan handuk untuk hotel;

Halaman 264 dari 1012



penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan hot plate listrik; penyewaan hot plate non-listrik; penyewaan kabin liburan;
penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; penyewaan kamar untuk acara sosial; penyewaan kamar untuk fungsi
sosial; penyewaan kamar untuk mengadakan acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan kamar
untuk pesta ulang tahun; penyewaan kamar untuk resepsi pernikahan; penyewaan kasur dan selimut; penyewaan kursi dan
meja; penyewaan kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah
untuk konferensi, ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan meja dapur; penyewaan meja
dapur untuk menyiapkan makanan untuk dikonsumsi segera; penyewaan mesin pembuat permen kapas; penyewaan mesin
pengeluaran minuman; penyewaan pendingin air minum; penyewaan penginapan sementara; penyewaan penutup lantai untuk
hotel; penyewaan peralatan bar; penyewaan peralatan layanan makanan; penyewaan peralatan makan; penyewaan peralatan
makan, peralatan makan, piring, dan aksesoris meja untuk acara khusus; penyewaan peralatan memasak untuk keperluan
industri; penyewaan perlengkapan lampu; penyewaan piring lecet; penyewaan popcorn popper; penyewaan ruang konferensi;
penyewaan ruang pertemuan; penyewaan ruang sementara; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan ruangan untuk mengadakan
acara, konferensi, konvensi, pameran, seminar, dan rapat; penyewaan tempat pameran; penyewaan tempat untuk acara dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; penyewaan unit untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain
mesin penjual otomatis; penyiapan makanan; persewaan karpet; persewaan tempat tidur; persewaan tenda; persiapan dan
penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera;
persiapan dan penyediaan makanan, yaitu, pemotongan ham tradisional untuk konsumsi segera; persiapan dan penyediaan
makanan, yaitu, pemotongan ham untuk konsumsi segera; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; persiapan
makanan Spanyol untuk konsumsi langsung; persiapan makanan dan minuman; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan outsourcing; pub; pusat makanan/jajan; pusat perawatan
lansia; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel;
reservasi dan pemesanan eco-lodge; reservasi dan pemesanan penginapan sementara; reservasi kamar hotel dan
penginapan sementara; reservasi sementara akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; ruang es krim; rumah makan; rumah makan cina halal;
rumah pemondokan; rumah peristirahatan; salad bar [layanan restoran]; saran sehubungan dengan persiapan makan; saran
tentang resep memasak; sediaan-sediaan makanan dan minuman; sewa air mancur coklat; sewa bantal; sewa dispenser air;
sewa dispenser air minum; sewa rumah liburan; sewa selimut; sewa tenda; sewa tirai untuk hotel; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); tempat penitipan hewan peliharaan; tempat pizza; warung kopi;
warung makan tradisional; warung yang menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:24:03
540   EtiketDID2022065395

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Narogong KM 15,6 KP Bakom, Limusnunggal, Cileungsi,, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat

PT. PRATAMA PLASTINDO UTAMA

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 :

: NEO ROOFING
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atap plastik; Deck Lantai terbuat dari PVC untuk bangunan; Jendela PVC; Lembaran Plastik yang digunakan untuk

Penyekat pada Bangunan; Panel dinding plastik; Pintu PVC; Pipa Plastik; Plafon PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk
digunakan untuk atap yang terbuat dari PVC; Plafon-plafon yang sudah berbentuk digunakan untuk atap yang terbuat dari
plastik; atap gelombang plastik; bahan bangunan dari plastik; bingkai jendela dari plastik; dinding pvc; genteng plastik;
gifsum/lembaran terbuat dari plastik / PVC; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik; kusen PVC; lembaran plastik
digunakan untuk penghalang cahaya; lis plafon pvc; panel plastik multi lapis untuk digunakan dalam bangunan; papan dinding
plastik; papan lantai plastik; pipa plastik untuk keperluan pipa ledeng; saluran plastik untuk drainase; ubin langit-langit
plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:28:35
540   EtiketDID2022065399

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jiu Hua Road 888 High-Tech Industrial Development Zone Nantong, Jiangsu,
226300

Alpha ESS Co., Ltd.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AlphaESS + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Catu daya yang portable (baterai isi

ulang); Layar elektronik; Modul-modul untuk pembangkit daya fotovoltaik; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai
telepon bergerak dan baterai-baterai kamera digital; Peralatan pengisi daya baterai; Perangkat lunak untuk streaming konten
hiburan multimedia, konten audio-visual, konten video, serta teks dan data terkait; Perangkat penghubung pengisi daya
[charging docks]; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual,
optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah,
mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; adaptor daya; adaptor listrik; akumulator
[baterai]; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat
kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat pengolah data; alat pengukur volume aliran udara; aparatus dan instrumen
kendali jarak jauh; aparatus memori; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; baterai; baterai isi ulang
bertenaga surya; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai penyimpanan listrik; baterai surya; baterai untuk kendaraan;
baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; chip [sirkuit terpadu]; chip silikon; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik
[pembangkit listrik fotovoltaik]; inverter [listrik]; inverter fotovoltaik; kartu chip elektronik; kasing untuk kamera dan peralatan
fotografi; konsol distribusi [listrik]; konverter daya elektronik; kotak Akumulator; kotak baterai; mesin dan peralatan distribusi
atau kontrol daya; meter listrik; meter saat ini; modul fotovoltaik; pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; panel display;
panel display electroluminescent; panel display plasma; panel surya untuk produksi listrik; pembawa data magneto-optik dan
optik; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali muatan listrik; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai
bertenaga surya; pengisi daya tanpa kabel; pengontrol ethernet; pengontrol nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi
perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan
elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan
fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan listrik untuk pergantian; peralatan penyimpanan
listrik; peralatan telekomunikasi elektronik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen energi; perangkat lunak komputasi awan;
perangkat lunak komputer, direkam; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); program komputer platform perangkat lunak
komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); sel fotovoltaik; sel referensi fotovoltaik dikalibrasi;
server awan; televisi panel layar plasma [PDP]; transformator daya elektronik; ultracapacitors untuk penyimpanan energi;
wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:28:40
540   EtiketJID2022065400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ancol Barat VIII No. 1, Kelurahan Ancol, Kecamatan Pademangan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

PT PRIMA BOGA SEMESTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yustinus Badhernus Solakira S.H.
MAPLE PARK TA-2Y  Jalan HBR Motik No.2 Sunter Agung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: mix & go
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mix = Campur, mencampur, mengaduk & Go = Pergi, berjalan, / berangkat
591 Uraian Warna : Merah muda, merah tua, kuning & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===manajemen bisnis restoran; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran,

kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 10:29:09
540   EtiketDID2022065401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : Teh Endang
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan

bahan dasar kakao; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala /
minuman teh yang dicampur rempah; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan;
Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan
penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Makanan berbahan dasar teh; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman];
Matcha latte / teh hijau dari jepang latte; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh
hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan
dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman
berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat
dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa
alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman
teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau
tanpa susu; Minuman teh krisan; Ocha / teh jepang; Sahi (Teh); Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-
buahan berbentuk serbuk; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk
kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh
herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain
yang memiliki rasa; bubuk campuran es teh; bubuk teh instan; bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh;
campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk
membuat teh kombucha; daun teh; daun teh, yang diproses; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; es krim dengan
menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es teh; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula
dengan menggunakan teh hijau bubuk; kantong teh; kapsul teh, diisi; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh
herbal dan/atau buah-buahan; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka,
sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman
berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman
berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim
busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman dengan
bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman teh;
minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman yang terbuat dari teh; mugi-cha [teh barley panggang]; oyaki dengan
menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan
menggunakan teh hijau bubuk; perasa teh untuk makanan atau minuman; polong teh, diisi; sediaan [berbahan dasar teh]
untuk membuat minuman; serbuk teh berbahan dasar kelor; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh
acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang
dipanggang; teh boba durian; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh chamomile; teh coca; teh
dalam kantung tidak mengandung obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain
untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang
mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh
instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh
melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput
hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh
susu, teh yang mendominasi; teh yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan
dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:29:48
540   EtiketJID2022065449

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SONOSEWU BARU 457, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55182
PT.BEWE SEJAHTERA INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MASTER WARMINDO
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 restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis

minuman; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai mie ayam pangsit; Warung makan; layanan kafe dan restoran;
rumah makan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:30:41
540   EtiketDID2022065450

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Samosir No. 8-A, Kelurahan/Desa Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20211

SJAFRUDIN HARIS EFFENDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAMBAR / LOGO KELUARGA BERSEPEDA
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik untuk membungkus bahan

makanan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; 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 mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
pengepakan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik
untuk produk makanan; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:31:50
540   EtiketDID2022065452

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Green Pramuka Jl. Jend A. Yani Kav 49, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10570

Benny Hermanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bensan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : tagline : Alami adalah yang sempurna untuk anda
591 Uraian Warna : Warna tulisan Bensan : hijau agak keabu-abuan, warna daun : hijau, warna tulisan tagline : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau

medis; minyak terapi untuk kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:32:24
540   EtiketDID2022065453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjung Sadari No.32,RT.001,RW.007,Kelurahan Perak Barat,Kecamatan
Krembangan,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60177

ALWI MOCHAMAD MUGEBEL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PESBUKERS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan makanan yang mengandung tepung; Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan makanan yang

sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk
memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bahan perekat untuk makanan; Bakcang (Makanan
beras ketan diisi daging); Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam,
rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia Kukus (Kue tradisional);
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Baozi (roti isi); Beras; Beras shirataki; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Brownies Coklat;
Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk
untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; 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.; Bubur nasi ayam; Bumbu Mie Aceh;
Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Soto Mie; Bumbu kue; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah;
Bumbu pasta; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Burger Daging Ayam (Sandwich);
Burger Daging Ikan (Sandwich); Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan;
Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran untuk roti; Campuran-
campuran untuk membuat kue; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Cone snack
[makanan ringan berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Enchilada [roti isi]; Es (air yang dibekukan); Es
Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Palu Butung; Es
Tiji Mei; Es cincau; Es coklat durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk
genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es
yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; GIS (bahan pemekar roti); Gandum giling untuk makanan manusia; Glasir
dan isian untuk makanan manis; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan;
Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula tetes untuk makanan; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan
siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Intip goreng (makanan
berbahan dasar beras); Jus jahe [minuman]; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Kenta (makanan terbuat dari
ketan khas dayak); Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis
Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang;
Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi;
Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue
Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue
Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue
Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue
Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit;
Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang;
Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol;
Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri
Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu;
Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue
Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon;
Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang;
Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega
Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue
spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-
kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran
(Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Lemper Daging; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan
espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang
berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie;
Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah;
Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk
batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng,
alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan
daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil
utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan dengan bahan dasar terigu;
makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan
dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan
penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan
penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan
penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang
Meksiko; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula);
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan
dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan
ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan
dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau
gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan
siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama
terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama
terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang
diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk
sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari
pasta; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal;
Malt untuk makanan; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Meses cokelat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie
Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie
Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba
kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon
kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan
hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman
Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan
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dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman
berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga
mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar
teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat;
Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman
karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor
rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe;
Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa
untuk makanan; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar
Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam
Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi
Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi
Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam
Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam
Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam
Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung
isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung
original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola
Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang
Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi
Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket
Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket
Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri;
Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan
Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari
Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan
Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Liwet; Nasi Opor
Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi
Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi
Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono);
Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi
Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur
Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi
Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam
Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam,
ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat
sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan
Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi
kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik
sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri
dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Panettone (roti manis); Pasta; Pasta kue; Pasta, saus dari lemak,
saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pati termasuk pati yang
dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke
makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Pepe (Kue Manis); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Pizza (roti);
Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga
berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan,
bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai;
Puding (makanan penutup); Pulut Nasi; Ramuan beraroma untuk makanan; Risoles Ayam; Risoles Daging; Roti Buaya; Roti
Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang;
Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa;
Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti
mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti
perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti
yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon (Kue); Saus
ayam; Saus untuk pasta dan nasi; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk
makanan; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan karbohidrat untuk makanan;
Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan
untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Sengkulun (Kue Tradisional); Snack Bar (Makanan); Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Sumpia ayam; Teh herbal untuk
pengunaan dalam makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung kental buat makanan; Tepung tapioka
untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Trehalosa untuk makanan dan minuman; Uli
(Makanan Dari Beras Ketan); Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti);
adonan roti; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti
Prancis]; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat;
bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bakpao isi daging; bar
energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; barbari [roti datar]; bazlama (roti pipih turki); beras plumula
untuk makanan; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi];
bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun [mie]; bihun beras
[mie Beras]; bir pletok (minuman rempah-rempah); bola nasi ketan; brownies; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai
penyedap makanan; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk soda kue; bubur nasi; bubur, dengan
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basis susu, untuk makanan; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu makanan terutama
terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi kuning; bumbu pasta; bumbu pasta nasi ayam; cakwe/cakue;
camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; campuran bubuk untuk sediaan
minuman cokelat; campuran isian berbasis roti; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel
atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan
roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-
produk roti; canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); chapati [roti tidak beragi]; chow mein [hidangan berbasis mie];
chow mein mie; coklat mousses; crepes; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk
kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan
untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; ekspresso; ekstrak malt digunakan
sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk
digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan,
selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial,
untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan]; es; es batu; es berperisa; es buah; es buah yang bisa dimakan;
es coklat; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula-gula; es kopi; es krim; es krim buah; es krim dan produk es krim; es
krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim mochi; es krim sundae; es krim susu;
es krim tanpa-susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es mambo; es podeng; es putar; es
rasa; es teh; es yang dapat dimakan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi
yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk
minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; garam untuk mengawetkan
bahan makanan; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau
penyedap untuk makanan atau minuman; glasir untuk makanan; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gula gula untuk
menghias kue; gula-gula (dekorasi kue); gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan
yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan;
hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau
nasi; hot dog [sandwich], pai daging; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; intip (makanan terbuat dari nasi
yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan
dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-produk roti; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran
ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan
fermentasi]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kasutera [kue bolu Jepang]; keripik
nasi; kertas nasi yang bisa dimakan; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat
(khas bengkulu); kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao
pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue
coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue
jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran);
kue keju; kue kelor; kue kering; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering
kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue
nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri
salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri;
kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk
makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga;
kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kulit kue; kulit pasta;
kulit pastry puff (roti); kunyit untuk makanan; lemper ayam; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu untuk makanan dan
minuman; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang
terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam
kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan
atau sayuran; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan
batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri
dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar
tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka
dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-
gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras,
kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup
beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan
dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat;
makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup
gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan
ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian;
makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar
gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao
probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan
dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi;
makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan
dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan
ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen
nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal;
makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum
diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan,
berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar
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mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk
batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang; makaroni [kue kering]; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman
infused); mayones; menir untuk makanan manusia; meringues (kue); mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie
berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie
kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie
somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva
serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-
feuilles (kue); minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar
cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman
berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi
dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal
[pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang
mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan
minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman
dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao;
minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman
jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi;
minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup
jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan
berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu;
minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat; minuman
yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman
berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan
rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue);
mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizu-yokan-
no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; molase untuk makanan; nasi ayam; nasi babat; nasi bakar;
nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon; nasi sayur medan;
nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; olahan berbahan
dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; onigiri [bola nasi]; pai daging cincang;
paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; pangsit daging kukus
[shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; papadum (roti renyah pipih); pati singkong untuk makanan; pati
ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; peach cobbler (kue); penyedap makanan,
selain minyak esensial; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain
minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah,
selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa bunga jeruk
selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kelapa
selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa
lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain
minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; persiapan aromatik
untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang
mengandung serangga; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pie Eskimo; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar
jagung; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk daging berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger;
produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan;
produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti
isi]; quiches (roti); ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel;
roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti
berlapis keju dan telur; roti bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian;
roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti dibumbui dengan
rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti
kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti
oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih
berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis
gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly untuk makanan manusia,
bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering]; salad nasi; sandwich burger daging sapi; saos; saus pasta; saus untuk
nasi; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan hidangan nasi yang
digulung dengan rumput laut; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian;
sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan
untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan
untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; senbei [kerupuk nasi]; shortbread tart shells
(kue); shortcrust pastry (kue); snack bar berbasis muesli; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis
atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); stik roti; susu malt menjadi
perasa untuk minuman; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk
menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tapioca
pearls (isian untuk minuman boba); tapioka untuk makanan; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan
ringan mie; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti,
adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung kentang untuk makanan; tepung kue; tepung
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roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung untuk makanan dan minuman; tepung*; topokki [hidangan
yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping makanan penutup, kecuali
topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; tostadas (makanan khas Mexico); tteokguk [hidangan dari irisan
kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan
kacang dan jujub]; yule log (kue tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:33:05
540   EtiketJID2022065453

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mampang Prapatan Raya No. 60, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12790

PT Pusaka Citra Djokosoetono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BirdMobil
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eceran dan grosir mobil-mobil bekas; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa penjualan

eceran; Jasa penjualan eceran secara online; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan
layanan suku cadang mobil; Menyediakan ruang iklan di situs web; iklan dan promosi perusahaan; jasa jual beli mobil bekas;
jasa jual beli mobil bekas secara online; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan promosi dan iklan melalui internet;
layanan ritel yang disediakan oleh suku cadang mobil dan toko aksesoris; show room (ruang pamer) penjualan mobil
bekas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:34:47
540   EtiketDID2022065454

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 :

: D D S
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
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; tembakau untuk digulung sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:38:52
540   EtiketJ262022065455

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA KALUKUBULA,RT/RW. 004/005, KELURAHAN KALUKUBULA, KECAMATAN
SIGI BIROMARU, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, 94367

WAHYUDY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BREAKTIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pijat; Jasa spa kesehatan; Layanan Creambath; Layanan totok wajah; layanan perawatan kesehatan yang
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disediakan oleh spa kesehatan; layanan pijat kaki; layanan pijat refleksi; layanan salon rambut; penyediaan layanan sauna,
salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan lulur; pijat dan pijat terapi Shiatsu; pijat refleksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:39:18
540   EtiketDID2022065456

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kalibaru Timur Raya No. 7
RT 012 RW 06 Senen
Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Yonatan Gunawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Aimi Joju
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Muda, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk minuman; Jus buah bubuk; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk

campuran buah beri; Minuman serbuk rasa campuran buah beri; bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat
minuman berbahan dasar buah; minuman es agar-agar buah; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan
medis; serbuk digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman
ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:41:14
540   EtiketJID2022065457

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9, Jalan 15/22, Tiong Nam Industrial Park, Seksyen 15,
40200 Shah Alam, Selangor
Malaysia

APEQ Process Sdn Bhd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: apeq process & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi periklanan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran; memberikan saran yang berkaitan dengan

pemasaran produk kimia===
===desain dan pengembangan produk-produk teknik; jasa konsultasi di bidang sains, teknik dan teknologi informasi; jasa
penelitian teknik kimia; jasa penelitian, pengembangan, analisis dan konsultasi di bidang teknik; teknik Kimia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:42:17
540   EtiketDID2022065458

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Palem Selatan I/MC-11,RT.008,RW.008,Kelurahan Wadungasri,Kecamatan
Waru,Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

ANDRE NAGA SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANDAMELON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning,Hijau,Hitam,Putih,Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral
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[minuman]; Air minuman mengandung oksigen; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus
jahe; Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah
untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Campuran untuk
membuat minuman sorbet; Cola [minuman ringan]; Cola [minuman tanpa alkohol]; Ekstrak ginseng untuk minuman; Jus
bayam [Minuman]; Jus buah dan minuman buah; Jus kelapa [minuman]; Jus lemon [minuman]; Jus seledri [minuman];
Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; MINUMAN BERKARBONASI, NON-
ALKOHOL; Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin;
Minuman Es Jeruk Kunci; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman
Martebe (jus); Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman air kelapa;
Minuman air kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman beralkohol dari
minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum Extract bukan
untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar bir (alkohol
atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan dasar kacang;
Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa alkohol);
Minuman berbahan dasar madu, tanpa alkohol; Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter (alkohol
atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan kandungan
kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah;
Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan vitamin);
Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah kering tidak
beralkohol; Minuman buah kering, tanpa alkohol; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi
dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman dan jus buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas
alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie);
Minuman gel lidah buaya; Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan
kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus anggur; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan
sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman jus buah tanpa alkohol;
Minuman jus buah, tanpa alkohol; Minuman jus kelapa; Minuman jus prem asap; Minuman jus sayuran tanpa alkohol;
Minuman jus sayuran, tanpa alkohol; Minuman jus tebu; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman
kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol
bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan
minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan
berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan rendah kalori; Minuman ringan yang tidak
mengandung alkohol; Minuman salju; Minuman salju beku sebagian; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond;
Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman
bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam
pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman
serbat; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa
campuran buah beri; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman sorbet; Minuman tanpa akohol;
Minuman tanpa alkohol dengan rasa cokelat; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis;
Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang terbuat dari es dengan rasa; Minuman yang tidak
mengandung alkohol; Minuman, tanpa alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak
beralkohol; Sari sayur (minuman); Sediaan tanpa alkohol untuk membuat minuman; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat
minuman; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat minuman; Sediaan-sediaan untuk
membuat minuman; Sirup dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari
sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk
minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan
hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; ades
[minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan minuman buah; air [minuman]; air dari pegunungan dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air kelapa [minuman]; air mineral; air mineral [minuman]; air mineral dan air soda dan
minuman tidak beralkohol lainnya; air minum dengan rasa buah dan minuman non-alkohol; air murni (minuman); air soda yang
diperkaya vitamin [minuman]; air yang diperkaya vitamin [minuman]; ale (sejenis minuman beralkohol); bahan dasar untuk
membuat minuman ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; bubuk anggur merah [sediaan untuk membuat minuman]; bubuk
anggur merah untuk membuat minuman; bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk
membuat minuman; bubuk untuk membuat minuman berbahan dasar buah; bubuk untuk minuman berbuih; campuran bubuk
jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; campuran untuk membuat minuman serbat; cola
[minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-
alkohol yang digunakan untuk mempersiapkan minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); es
teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-
beralkohol); esens (aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk
membuat minuman; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat
minuman; jus agave [minuman]; jus jeruk nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus lemon untuk digunakan dalam
persiapan minuman; jus sayuran [minuman]; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; konsentrat buah dan pure digunakan
untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat
untuk membuat minuman buah; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; konsentrat yang
digunakan dalam sediaan minuman olahraga; konsentrat yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; konsentrat, sirup
dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; kvass (minuman berfermentasi, rendah alkohol); kvass [minuman
tanpa-alkohol]; minuman air perasan buah dan jus buah; minuman anggur, tanpa fermentasi; minuman aroma bir tanpa-
alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu); minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan
buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras
dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar beras, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji
chia; minuman berbahan dasar biji, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji-bijian, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar
gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar; minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang
mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu];
minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti
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susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu
tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman
berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman
berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga; minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi
rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa alkohol; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah;
minuman buah asam jawa; minuman buah atau sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus
buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol
di kelas ini untuk membuat minuman tersebut; minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman
dari kacang polong/ercis; minuman dari rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol,
tidak mengandung soda; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran; minuman
elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman energi;
minuman energi bebas gula; minuman energi beralkohol; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak 3D-
polycapsule; minuman es Kelapa Muda Asam Manis; minuman es Manado; minuman es Selendang Mayang; minuman es
agar-agar buah; minuman es buah; minuman es buah durian; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman gel lidah buaya; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana;
minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman
isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus
apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan
kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus ginseng merah
sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus
sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman
lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman
pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco;
minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan
dasar biji-bijian; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman
olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang
mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman protein untuk
digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi;
minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi;
minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah;
minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman
sari bunga rosella; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman
sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman tanpa alkohol mengandung daging buah;
minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman
tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut;
minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak
beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol
lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; pastilles untuk minuman berbuih;
ramune [Minuman bersoda Jepang]; sangrita [minuman tanpa-alkohol]; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan
minuman tanpa alkohol berbahan dasar serangga; sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; serbat [minuman]; 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; sikhye [minuman khas
korea dari nasi yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol
lainnya untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup malt untuk minuman; sirup untuk
membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman dengan rasa
buah; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman tanpa
alkohol; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat
minuman; smoothie [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi];
smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; sujeonggwa [minuman kayu manis tanpa-alkohol dengan kesemek kering];
tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:42:38
540   EtiketDID2022065459

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Menteng Wadas Selatan No. 30, Rt. 002/12, Kel. Pasar manggis, Kec. Setia budi,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12970

Ririn Febriyanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEM & FRIENDS CREATIVE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda, dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 18
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit
bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas
untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas
perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper
terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); tas belanja; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja
pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:43:33
540   EtiketDID2022065460

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GATOT SUBROTO K I C BLOK VII/2, KEL. NGALIYAN, KEC. NGALIYAN, Kota
Semarang, Jawa Tengah

BAMBANG HANDOKO

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 :

: ENERLIST + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PEREDUP LAMPU; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat putus-hubungan (MCB); Alat untuk mendiagnosa

kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition Coil Tester); Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Baterai laut; Baterai untuk
sepeda listrik; Fiting listrik; KISI KISI AKI (ACCU); KOTAK MCB; Kabel las listrik; Komponen dan kelengkapan listrik untuk
kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel, antena, dan baterai; LAMPU BLITZ; Mesin
pelurusan roda kendaraan 3 dimensi (3D Wheel Alignment); Peralatan kontrol listrik; RELAI LISTRIK; Reduktor (Listrik); Rel
MCB; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; Simulator pelatihan kelistrikan; Speaker [peralatan
audio]; Stabilizer listrik; Televisi LED; adaptor listrik; aki; aki mobil; aki motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter;
akumulator, listrik; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan; alat
pemutus listrik; alat pengatur, listrik; alat untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau
mengendalikan listrik; alat untuk menguji rem kendaraan; aparatus catu daya listrik selain generator; ballast untuk lampu neon;
bar lampu darurat untuk kendaraan [sinyal bercahaya]; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai kering;
baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai matahari; baterai pengapian; baterai
penyimpanan listrik; baterai surya; baterai untuk kendaraan; bel, listrik; benang pengenal untuk kabel listrik; blok distribusi
tenaga listrik; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; colokan dan soket listrik; dipstik kendaraan; dudukan
ponsel untuk kendaraan; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik]; gulungan, listrik; helm sepeda; indikator
otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; inverter [listrik]; jam tangan pintar; jaringan
untuk interkoneksi sistem komunikasi; kabel aki; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik yang dilapisi karet;
kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kapasitor listrik; komponen
listrik dan elektronik; konduktor lampu; konduktor, listrik; konektor [listrik]; konektor listrik terisolasi; kontak, listrik; kontak,
listrik, dari logam mulia; kontrol panel (listrik); konverter, listrik; kotak cabang [listrik]; kotak persimpangan [listrik]; kotak
sekering listrik; kotak terminal listrik; kunci untuk kendaraan, listrik; lampu sinyal; lempeng baterai; lengan sambungan untuk
kabel listrik; limiter [listrik]; meter kecepatan; meter untuk mengukur tegangan listrik; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak
termasuk bagian-bagiannya); panel instrumen sepeda motor; panel listrik; panel surya untuk produksi listrik; papan distribusi
[listrik]; pelat saklar listrik; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan peralatan olahraga; pemegang untuk
gulungan listrik; pengendali nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan,
elektronik, dan mekanik lainnya dari jarak jauh; pengisi daya listrik; penguji daya listrik; penguji injektor bahan bakar diesel;
pengukur bahan bakar; pengukur cairan dan bahan bakar; penutup pengaman untuk soket listrik; peralatan distribusi dan
pengendali daya listrik; peralatan pengujian listrik; perangkat kontrol arus listrik; perangkat lunak kelistrikan; perangkat pelacak
kendaraan; perangkat telepon; perekam kilometer untuk kendaraan; ponsel pintar; radio; regulator cahaya [peredam], listrik;
rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang dapat dibawa; rel listrik untuk pemasangan lampu spot; resistensi, listrik;
sakelar lampu; sakelar, listrik; saluran [listrik]; saluran listrik; sekering listrik; sel bahan bakar; sel bahan bakar untuk
kendaraan; sensor aki; sensor gerak; sensor parkir untuk kendaraan; sirene untuk kendaraan; stasiun pengisian untuk
kendaraan listrik; subwoofer untuk kendaraan; switchbox [listrik]; switchgear listrik; tabung pelepasan, listrik, selain untuk
penerangan; terminal [listrik]; terminator listrik; timbangan listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:43:53
540   EtiketDID2022065461

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Pantai 4/11 , RT.003 RW.002, Kel/Desa. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo,
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

YOO TAK PENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: MAGNETIX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah kecoklatan, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Baskom; Kuas untuk kosmetik; Mug keramik; tempat bumbu,

untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik;
kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak
dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Spons gosok; Spons gosok
untuk mencuci piring; Spons untuk keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Tempat Spon;
Wadah bedak wajah; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan perawatan kulit dan
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; alat penyiram untuk menyiram bunga dan tanaman; aplikator
bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik pada bulu mata; aplikator kosmetik; aplikator lantai yang bisa dipasang pada
gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang pada gagang pel; aplikator listrik untuk menerapkan kosmetik ke bulu mata;
aplikator rias; aplikator rias mata; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk kulit; aplikator untuk menerapkan lotion
kosmetik untuk rambut; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tangan; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik
untuk tubuh; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk wajah; aplikator untuk menerapkan lotion kulit kosmetik;
aplikator untuk menerapkan lotion wajah kosmetik; aplikator untuk pengaplikasian tata rias mata; gelas sikat gigi; hidangan
bunga rampai; jarum suntik bunga; jarum suntik untuk menyiram bunga dan tanaman; kabaret [nampan]; kain spons untuk
dibersihkan; keranjang bunga; kuas bibir; kuas kosmetik; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; mangkuk bunga;
mangkuk bunga dari logam mulia; mangkuk bunga, bukan dari logam mulia; membersihkan spons; nampan budidaya bunga
dan tanaman; nampan makan; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; pemegang bunga; pemegang untuk bunga dan
tanaman [merangkai bunga]; penutup, bukan dari kertas, untuk pot bunga; peralatan untuk menghilangkan make-up; peralatan
untuk menghilangkan make-up, listrik; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perkakas dan wadah dan
dispenser untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas-
perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan
dari sepihan logam mulia); piring untuk pot bunga; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati;
pot bunga; pot bunga porselen; puff bedak; rantang; sikat; sikat aplikasi warna rambut; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi
untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat kuku; sikat rambut; sikat sepatu; sikat untuk celak
mata; sisir dan spons; spon mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala untuk menggosok tubuh;
spons kosmetik; spons laut alami; spons lulur; spons make-up; spons mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan
kosmetik; spons pembersih wajah; spons pijat; spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau
menghapus make-up; spons untuk menerapkan make-up; spons untuk pembersih dan rumah tangga; spons wajah untuk
merias wajah; stoples bola kapas; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca [carboys]; stoples kaca pengawet makanan;
stoples kaca penyimpanan; stoples kaca untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples penyimpanan;
stoples permen; stoples rempah-rempah; stoples rempah-rempah porselen; stoples terisolasi; stoples untuk memasak minyak,
kosong; tempat  sikat gigi; tempat sabun; tempat sabun batangan; tongkat aplikator untuk merias wajah; tusuk gigi, tempat
sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; vas bunga; vas
bunga dari logam mulia; vas bunga ritual; vas bunga, bukan dari logam mulia; wadah sikat gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:45:03
540   EtiketJID2022065462

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DANAU SUNTER UTARA BLOK G 7, 1/15 RT/RW 014/013 KEL. SUNTER
AGUNG KEC. TANJUNG PRIOK, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. IMUNI INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: imuni
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PINK, UNGU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Penyedia jasa pemesanan secara daring dalam bidang berbagai

macam berkaitan untuk sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis; jasa penjualan produk serta
layanan kesehatan secara online (internet).; layanan pengingat janji [fungsi kantor]; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor];
layanan transkripsi medis [fungsi kantor]; pengelolaan data informasi kesehatan untuk pengguna komputer; transkripsi
komunikasi [fungsi kantor]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:45:19
540   EtiketDID2022065463

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pasuruan - Purwosari Km 10 -11, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur
PT. TEMBAKAU DJAJASAKTI SARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ISLAND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
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; tembakau untuk digulung sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:49:29
540   EtiketDID2022065464

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Palem Selatan I/MC-11,RT.008,RW.008,Kelurahan Wadungasri,Kecamatan
Waru,Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

LANNY RISALIYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YENLAY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah,Orange,Hijau,Cream,Hitam,Putih,Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; Ares; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis
untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak
makanan; Bahan perekat untuk makanan; Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Bakpao rasa Kacang Merah, rasa
kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin,
rasa labu dan rasa ayam kecap; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit
Kentang (Kue tradisional); Brownies Coklat; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan
campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk
untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur Ayam; Bubur dengan bahan dasar
susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman
cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Bubur nasi ayam;
Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang;
Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu
Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Soto Mie; Bumbu
Tem Ayam Obat; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu kue; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu-bumbu yang
mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran;
Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk;
Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich);
Butir gandum yang keras; Buttermilk Pancakes; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma
untuk Makanan; Campuran minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran untuk
roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Chai masala / minuman teh
yang dicampur rempah; Cimi-Cimi (kue kering); Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Dumpling ayam dan
udang; Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak ragi sebagai olesan; Enchilada [roti isi]; Es (air yang dibekukan); Es Brenebon; Es
Buah Matoa; Es Campur; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Palu Butung; Es Tiji Mei; Es
alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties
(bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es stik; Es teler; Es untuk
minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan
terutama terdiri dari yogurt; GIS (bahan pemekar roti); Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia;
Gandum kupas; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan;
Gluten untuk makanan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula tetes untuk makanan; Gula-gula beku yang
mengandung es krim; Hamburger sandwiches; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang
berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Intip goreng (makanan berbahan dasar
beras); Jus jahe [minuman]; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Kenta (makanan terbuat dari ketan khas
dayak); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Kopi Bubuk
dalam kantong tetes; Kremes dari tepung; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue
Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang;
Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang;
Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente (
Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue
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Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue
Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang;
Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo;
Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar;
Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue
Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue
Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari
Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya;
Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar
tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku);
Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe;
Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue
semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi
jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari
beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Lemper Daging; Macchiato (minuman kopi yang
dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Makanan batang berenergi berbahan
dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan
beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama
terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar
tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik;
Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk
pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan
makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan
dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan
bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina;
Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan
penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup
terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari
tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan
dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula];
Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal
[kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung;
Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang
pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari
gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan
terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan
dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie;
Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan
terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci
mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau
mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan
ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Meses cokelat; Mesis
(gula-gula); Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie
Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie
italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik),
somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering
untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang
terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan
dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso;
Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman
berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella;
Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat
dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman
jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi
espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa
jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman
teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan
cokelat); Monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa untuk makanan; Muesli; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi
Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam
Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam
Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah;
Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega;
Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi
Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas;
Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang;
Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng
tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi
Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau;
Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur
Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal
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Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung;
Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng
Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan
Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi
Jaha; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi
Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam;
Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Liwet; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam
Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames
Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames
Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang
Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi
Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur
Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna
Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap;
Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang),
rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi
goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah
dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi;
Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi,
pasta dan mie; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Pai isi daging; Paket makanan dalam
kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Panettone (roti manis); Pasta kue; Pasta, saus
dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging; Pati termasuk pati
yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pengganti Mayones; Penyedap rasa (selain minyak essensial)
untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap
rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap
rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami
dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen Pastilles;
Pesak (Sekam Padi); Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula
yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung,
oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-
rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim 
berbahan dasar kacang kedelai; Puding (makanan penutup); Pulut Nasi; Ramuan beraroma untuk makanan; Risoles; Risoles
Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti
Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai;
Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti
kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba
dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti
tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan
gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon (Kue); Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; Saus Worcestershire;
Saus ayam; Saus dalam kemasansauces in a pouch; Saus untuk es krim; Saus untuk pasta dan nasi; Sediaan aromatik untuk
es krim; Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan
berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan
berbahan dasar pasta; Sediaan terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat minuman
coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Sengkulun (Kue Tradisional); Serbat (es yang dapat dimakan); Snack Bar
(Makanan); Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Sumpia ayam; Tart treacle (Dessert khas Inggris); Teh herbal untuk
pengunaan dalam makanan; Teh hitam es; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun
tanaman kelor untuk makanan; Tepung kental buat makanan; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan;
Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Uli (Makanan
Dari Beras Ketan); Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Yangko (kue moci); Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Zat
pengikat untuk es konsumsi; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry
(roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; aroma untuk
makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan
makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk
makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; bakpao isi daging; balok es; bar
energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; barbari [roti datar]; batang es buah; batangan es susu;
bazlama (roti pipih turki); beras plumula untuk makanan; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan
tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan
manusia; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji bayam olahan; bir pletok (minuman rempah-rempah); blackstrap molasses
[pemanis alami]; bola nasi ketan; brownies; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap makanan; bubuk
campuran es teh; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk soda kue; bubuk untuk membuat es krim;
bubuk untuk menggoreng ayam; bubur gandum; bubur nasi; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu dan bumbu
berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu nasi
goreng; bumbu nasi kuning; bumbu pasta nasi ayam; bumbu selain minyak esensial; bumbu yang dioles; cakwe/cakue;
camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan muesli; campuran bubuk untuk
sediaan minuman cokelat; campuran es krim; campuran isian berbasis roti; campuran kue; campuran makanan ringan yang
terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk
pasta; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti
dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti dengan
toping); cañihua, diproses; chapati [roti tidak beragi]; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chinese stuffed
dumplings (gyoza, cooked); chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula
cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; coklat mousses; crepes; crumble mixes (campuran remah-remah);
cuka kesemek; custard [makanan penutup panggang]; daun teh, yang diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi
cokelat untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang
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terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk
kue; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad;
dressings for salad (saus); ekspresso; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk
makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk
membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan]; es;
es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es berperisa; es buah; es buah yang bisa dimakan; es coklat; es dalam
bentuk bubuk atau butiran; es gula-gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es
krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es
krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es
krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es mambo; es
muncul; es podeng; es putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es
susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens
untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan
makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu
kukus]; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; gandum hancur; gandum malt
disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum,
diolah; gandum, diproses; garam untuk mengawetkan bahan makanan; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk
digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir untuk makanan; gluten
gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan makanan; gula gula untuk menghias kue; gula pastilles (manisan); gula,
madu, tetes (treacle); gula-gula (dekorasi kue); gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk
keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan
makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari
pasta atau nasi; hot dog [sandwich], pai daging; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; intip (makanan terbuat
dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi
berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-produk roti; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan
campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut
asin dan fermentasi]; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kasutera [kue bolu Jepang];
keripik gandum utuh; keripik nasi; keripik tortilla gandum utuh; kertas nasi yang bisa dimakan; kerucut untuk es krim; kerupuk
nasi; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas
gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon
aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es
krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang;
kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue kering; kue
kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas
bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-
pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal;
kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar
lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis
cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga;
kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kulit kue; kulit pastry puff (roti); kunyit untuk makanan;
lemper ayam; lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu untuk makanan dan minuman; makan gandum; makan siang dalam
kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan
daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura
makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi;
makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan Untuk Sarapan
dari Padi-padian; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao;
makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri
dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung;
makanan dari tepung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza;
makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk
sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari
kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan
pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang
dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis);
makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup
beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan
penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa
karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan
penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras;
makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar
coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan
dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung;
makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar
kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar
pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal;
makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan
berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka
diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk
keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar
mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung
diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan
sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan
siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk
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batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang; makaroni [kue kering]; maltosa untuk makanan; maple spreads
(olesan); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; menir
untuk makanan manusia; meringues (kue); meses; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar
kelor; mie gandum; mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna
hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur;
mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang
mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); minuman
berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung
susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan
dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly,
pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair];
minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh
dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh
ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus
buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji
kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan
brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng
menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng;
minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan;
minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman
sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman terbuat dari campuran
matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman
yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-
minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-
type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); mitsumame [Makanan penutup
Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang
terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; molase untuk makanan; muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; nasi ayam; nasi
babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon;
nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong
kikil; nurungji [kerak nasi hangus]; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar
cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang;
olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan okelat mengandung kacang-kacangan; olesan
serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; pai ayam; pai berisi daging; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan
daging buruan; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; pangsit
daging kukus [shaomai]; pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; papadum (roti renyah pipih); pasta gandum;
pastilles [gula-gula]; pastilles gula berbusa; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan;
pati untuk makanan dan minuman; peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pelmeni [pangsit diisi dengan daging];
pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pengganti es krim; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap
rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan;
perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam
membuat es krim; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau
minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk makanan
atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial,
untuk kue; perasa, selain minyak esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain
minyak esensial, untuk sup; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue yang
mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; pesto [saus]; petits fours [kue]; piadina [roti datar];
picarones [donat]; pie Eskimo; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk
daging berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; produk es krim; produk makanan yang
mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk-produk roti untuk
makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti);
quinoa yang diproses; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; remah roti; rhubarb pies (roti pai); risoles pisang; roti [roti tidak
beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan
daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun
kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras;
roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti
jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti
multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah
srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti
soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly untuk
makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering]; salad nasi; sandwich burger daging sapi; sandwich es
krim; saus daging; saus sayap ayam; saus untuk ayam; saus untuk daging; saus untuk es krim; saus untuk nasi; sediaan
Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan hidangan nasi yang digulung
dengan rumput laut; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan
malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk
membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan untuk
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minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; sereal gandum;
sereal, diproses; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); snack bar berbasis muesli; songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es];
sourdough (roti); spaghetti bolognese; spiced cookies (kue kering); stik roti; susu malt menjadi perasa untuk minuman; taburan
cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan praline untuk
digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; tamale
(Makanan khas Amerika Tengah); tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka untuk makanan; teh dengan aroma bibit
gandum; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie;
tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan
terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung kentang untuk
makanan; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih;
tepung untuk makanan dan minuman; toffees (gula-gula); topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras
tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan
topping kacang; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras
oval dengan kaldu khas Korea]; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi
manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es permen); yogurt beku [es gula]; yule log (kue tradisional); zat
pengikat berbasis pati untuk es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:50:56
540   EtiketDID2022065465

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1 Monster Way, Corona, California 92879, U.S.A.
Monster Energy Company

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MONSTER ENERGY (Stylized)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Sediaan

untuk membuat minuman; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman berkarbonasi tanpa alkohol; minuman tanpa-alkohol;
sirup, konsentrat dan bubuk untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:54:11
540   EtiketDID2022065466

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JI. Kepu Barat No. 34 A,  Rt.010  RW.002,  Kel. Kemayoran,  Kec. Kemayoran, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ERON YOUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fahmy Azzy S.E.,
Graha SUMBER SARI Lt.2, Jalan Raya Wonocolo No.40, Taman, Sepanjang,
Kab.Sidoarjo, JAWA TIMUR– 61257

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Martabakku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===coklat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 11:56:24
540   EtiketDID2022065467

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
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Nama Merek
Tipe Merek :

: DOUBLE APLHA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
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; tembakau untuk digulung sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:00:31
540   EtiketDID2022065468

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO. 22, JALAN PERUSAHAAN, KAWASAN PERINDUSTRIAN PARIT HULU,
JALAN PARIT HULU, MUKIM JALAN BAKRI, 84200 MUAR, JOHOR, MALAYSIA

H.S.S. CONFECTIONERY FOODSTUFF SDN. BHD.

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 :

: Lukisan Wajah Sinar Matahari (Sun Face)
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Oranye, Hitam dan Putih (Red, Yellow, Orange, Black and White)
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Jasa grosir online; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba;

bantuan manajemen bisnis; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk
transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa
periklanan; jasa ritel; layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan ritel online; layanan
ritel untuk barang yang dipanggang; manajemen bisnis; manajemen layanan pelanggan; penyediaan informasi bisnis; saran
dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; studi penelitian pasar===
===Donat berlubang; Gula-gula kacang; Karamel gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Makanan
penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Muffins; Permen cokelat; Produk kue dan kembang gula; Roti Srikaya
Goreng; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti bun dengan selai; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti
sayuran (vegan); bingkisan buskuit, permen, cokelat; biskuit-biskuit; gula beku; gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula
dingin; kacang (gula-gula); kembang gula; kue gulung telur; kue kering; kue pastry; pai; produk-produk roti untuk makanan;
puff pastry (roti); remah roti; roti berlapis; roti buah; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti goreng; roti gulung; roti jahe;
roti kismis; roti kukus; roti oriental; roti panggang; roti segar; roti soda; roti*; stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:00:57
540   EtiketDID2022065469

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kota Bambu Utara RT 004/009, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11420

Rahayu Mega Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Brownies Yasmine
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:01:17
540   EtiketDID2022065470

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Casa Jardin Blok D6/18, RT.004/RW.009 Kel. Kedaung Kali Angke, Kec.
Cengkareng, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Dedy
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANTIGO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Anti gores; Casing (wadah) dari kulit untuk komputer tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing

(wadah) dari kulit untuk telepon pintar; aksesoris telepon seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; casing dan cover untuk smartphone; casing telepon seluler; casing untuk perangkat elektronik seluler; casing
untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart phones); penutup casing silikon untuk telepon seluler; tempat/casing
(cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki chip NFC; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan
perangkat mobile===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:01:29
540   EtiketDID2022065471

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Pantai 4/11 , RT.003 RW.002, Kel/Desa. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo,
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

YOO TAK PENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUBY ROSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, merah muda, biru, kuning, orange, hijau, ungu, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kuas untuk kosmetik; aplikator bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik pada bulu mata; aplikator kosmetik;

aplikator lantai yang bisa dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang pada gagang pel; aplikator listrik
untuk menerapkan kosmetik ke bulu mata; aplikator rias; aplikator rias mata; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk
kulit; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tangan;
aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tubuh; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk wajah; aplikator
untuk menerapkan lotion kulit kosmetik; aplikator untuk menerapkan lotion wajah kosmetik; aplikator untuk pengaplikasian tata
rias mata; kuas bibir; kuas kosmetik; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; serat sintetis untuk kuas; tongkat
aplikator untuk merias wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:03:08
540   EtiketJID2022065472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cisauk, Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten
Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: S.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 platform perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam pembelian dan penyebaran iklan; 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===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:03:08
540   EtiketDID2022065472

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Green Pramuka Jl. Jend A. Yani Kav 49, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10570

Benny Hermanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bensan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : tagline : Alami adalah yang sempurna untuk anda
591 Uraian Warna : Warna tulisan Bensan : hijau agak keabu-abuan, warna daun : hijau, warna tulisan tagline : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kefir [minuman susu]; Sediaan biji-bijian; keripik buah; keripik sayuran; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; makanan beku

terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-
kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; produk susu nabati; sediaan
kacang-kacangan untuk makanan manusia; susu kambing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:03:42
540   EtiketDID2022065473

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 3500 Deer Creek Road, Palo Alto, California 94304, United States of America
Tesla, 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 :

: TESLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : TESLA = bagian dari nama pemohon
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===inverter surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:04:46
540   EtiketJID2022065474

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pasiran RT. 001 RW. 003 Kel. Sri Bintan, Kec. Telok Sebong, Kab. Bintan,
Kepulauan Riau, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau

ENDAH JUNIARTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM PRESTO BUDE ENDAH NINO dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, kuning, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan

minuman; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan
minuman; Jasa reservasi pemesanan untuk akomodasi dan makan; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama
waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Jasa 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; Kafe kopi; Kafetaria;
Kantin; Kedai; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai makan; Layanan reservasi untuk memesan
makanan; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Layanan yang
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menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online;
Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; Restoran
Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran daging panggang; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan
panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam
goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat makan yang
menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack
bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Warung makan; jasa
memasak makanan; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa
penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe, kafetaria dan layanan
restoran; kedai ayam goreng; layanan bar dan restoran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan informasi restoran; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin swalayan; layanan
kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan kopi dan jus bar; layanan makan malam
dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan perhotelan [layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman]; layanan persiapan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan reservasi restoran;
layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan
dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; layanan yang menawarkan
makanan dan minuman untuk dibawa pulang; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah;
memasok makanan untuk konsumsi segera; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di
perusahaan ritel dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan
minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu;
menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk tamu;
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman;
penyajian makanan dan minuman; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berhubungan dengan
pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berkaitan dengan penyiapan makanan dan minuman; penyediaan informasi
yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; penyediaan makanan dan minuman;
penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyiapan makanan; persiapan makanan dan
minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan untuk orang lain berdasarkan
outsourcing; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran yang menawarkan layanan
untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji
dan layanan 24 jam; rumah makan; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman); warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:05:05
540   EtiketDID2022065475

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra I Blok F.1/24 Rt.008/009, Kalideres, Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11840

James Tanjaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VITRON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Hijau, Biru Kehijauan
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Karet gelang untuk keperluan rumah tangga; Larutan karet;

Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu
dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi,  cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk
mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga]; penghapus karet; perangko dokumen karet; stempel karet; ujung jari
karet [keperluan kantor]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:06:12
540   EtiketDID2022065476

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PINTU AIR V NO 49, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710
TRAVIS IRVIN JONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMS&DAM
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman teh dengan atau tanpa

susu; Nasi Goreng Kecombrang; Roti pastry; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar
tapioka; mie goreng; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman
terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman-minuman berbahan dasar kopi;; nasi goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:09:30
540   EtiketJID2022065477

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KELAPA GADING RAYA A/3 CLUSTER SAPHIRE DASANA INDAH
RT.004/RW.020 KEL. BOJONG NANGKA, KEC. KELAPA DUA, Kota Tangerang,

SUHANGKAT LAKMUDIN, SUHANGKAT LAKMUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DRAGON CHAMBER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : GOLD & BLACK
511 Kelas Barang/Jasa : 41, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hiburan yang disediakan oleh hotel, klub kesehatan dan bersantai; Layanan klub kesehatan; Layanan klub kesehatan

dan kebugaran, yaitu, menyediakan layanan, fasilitas, instruksi dan peralatan di bidang kebugaran dan latihan fisik;
Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan hiburan langsung, hiburan visual dan musik, layanan
hiburan klub, fasilitas menari, layanan kabaret, sirkus, konser, pesta, bola, kuis, permainan, kompetisi, kompetisi kecantikan,
kompetisi olah raga; Penyediaan klub kesehatan, klub kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; jasa
klub musik; klub kesehatan, yaitu, penyediaan fasilitas fitnes dan olahraga atau latihan; klub kolam renang; klub pantai;
layanan hiburan klub malam; layanan karaoke; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan
pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub dalam sifat hiburan; layanan klub hiburan; layanan klub
kebugaran; layanan klub kebugaran dan olahraga; layanan klub kesehatan [pelatihan kesehatan dan kebugaran]; layanan klub
kesehatan dan kebugaran; layanan klub kesehatan dan rekreasi; layanan klub malam; layanan klub malam [hiburan]; layanan
klub tari; layanan pengaturan dan kordinasi hiburan atau klub; menyediakan fasilitas karaoke; menyediakan layanan karaoke;
pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa
dan klub malam; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam; pertunjukan teater dan musikal disediakan di
diskotik dan klub malam===
===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk
kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan
kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan
layanan bar makanan ringan; Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang;
Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan layanan informasi
penginapan dan restoran; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji
dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan
minuman; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan
truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i;
delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran,
kafe-restoran dan layanan bar; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-
tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria;
layanan agen untuk pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar
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dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan
informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria dan restoran;
layanan makan malam dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran
Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan
restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon dan soba;
layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail;
memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para
tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan fasilitas
restoran; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan
informasi tentang layanan restoran; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan
akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang
atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan
dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama pengantaran
pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza;
restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa
keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan
minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:12:49
540   EtiketJID2022065478

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMAN SEMANAN INDAH BLK G 5/10,  KEL. SEMANAN, KEC. KALI DERES , Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PETER FABIAN SADELI

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 :

: DIAMOND GLOSS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bengkel kendaraan pencucian kendaraan; Instalasi, perbaikan atau perawatan peralatan keamanan kendaraan; Jasa

instalasi dan pemasangan tata suara pada kendaraan; Jasa merakit rangkaian suku cadang Kendaraan; Jasa pelumasan,
perawatan dan perbaikan kendaraan; Jasa pencucian kendaraan; Jasa- jasa dibidang bengkel kendaraan; Jasa-jasa di bidang
bengkel kendaraan; Layanan perbaikan dan pemasangan terkait mobil, sepeda motor, kendaraan komersial dan/atau
kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang yang terkait; Pelumasan kendaraan; Perakitan (instalasi) asesoris
kendaraan; Perawatan, perbaikan dan pencucian kendaraan; Pusat layanan kendaraan untuk pengisian bahan bakar dan
perawatan kendaraan; Salon Mobil; Salon mobil dan motor; bahan bakar gas hidrogen untuk kendaraan; bengkel kendaraan
(perbaikan dan pemeliharaan); informasi diagnostik filtrasi untuk kendaraan darat, kelautan, pertambangan, minyak dan gas,
kereta api, konstruksi dan pertanian; jasa bengkel kendaraan bermotor; konsultasi yang berkaitan dengan perbaikan
kendaraan; layanan garasi untuk pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor; layanan informasi dan konsultasi yang
berkaitan dengan perbaikan kendaraan; layanan pelapis dasar kendaraan; layanan penggantian oli untuk kendaraan; layanan
pengisian bahan bakar bensin untuk kendaraan bermotor; layanan pengisian bahan bakar gas alam untuk kendaraan
bermotor; layanan pengisian bahan bakar kendaraan; layanan pengisian baterai untuk kendaraan bermotor; layanan pengisian
ulang untuk kendaraan listrik; layanan perbaikan kendaraan darurat; layanan perbaikan kerusakan kendaraan; memberikan
informasi terkait perbaikan kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan instalasi
cuci kendaraan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan kendaraan bermotor roda dua;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan kendaraan darat; mencuci dan membersihkan kendaraan; mencuci
kendaraan; merakit kembali kendaraan darat yang ada dan bagian strukturalnya menurut pesanan; pelapis kursi kendaraan;
pelumasan kendaraan dengan lemak/gemuk; pemasangan grafik dan pembungkus kendaraan; pemasangan, pemeliharaan
dan perbaikan sistem hidrolik untuk kendaraan; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan bagian dan badan sasis untuk
kendaraan; pembersihan kendaraan; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan
bermotor; pemeliharaan dan perbaikan kendaraan bermotor dan pesawat terbang; pemeliharaan instalasi cuci kendaraan;
pemeliharaan kendaraan; pemolesan kendaraan; pencucian kendaraan bermotor; pengecatan kendaraan; pengecatan
kendaraan bermotor; pengecatan khusus kendaraan; pengisian bahan bakar kendaraan; pengisian bahan bakar kendaraan
darat; pengisian bahan bakar, cuci, pembersihan, perawatan dan perbaikan kendaraan; pengisian baterai kendaraan;
penyetelan mesin untuk kendaraan bermotor; perawatan anti karat untuk kendaraan; perawatan, servis dan perbaikan
kendaraan; perbaikan as roda untuk kendaraan; perbaikan atau pemeliharaan instalasi cuci kendaraan; perbaikan atau
pemeliharaan instalasi cuci kendaraan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau perawatan
kendaraan bermotor roda dua; perbaikan atau perawatan kendaraan bermotor roda dua dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; perbaikan batang penarik untuk kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan bagian dan badan sasis untuk
kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan ban kendaraan; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan; perbaikan dan
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pemeliharaan kendaraan angkutan umum; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan bermotor dan bagiannya serta mesin untuk kendaraan bermotor dan bagiannya; perbaikan dan
pemeliharaan kendaraan bermotor dan mesinnya; perbaikan dan pemeliharaan kendaraan listrik; perbaikan dan pemeliharaan
kendaraan udara; perbaikan dan pemeliharaan sistem pendingin kendaraan bermotor; perbaikan dan perawatan mesin untuk
kendaraan bermotor; perbaikan instalasi cuci kendaraan; perbaikan kendaraan; perbaikan kendaraan air; perbaikan
kendaraan darat; perbaikan kendaraan sebagai bagian dari layanan kerusakan kendaraan; perbaikan kopling untuk kendaraan
darat; perbaikan mesin kendaraan, perawatan mesin dan perawatan mesin prediktif, dan layanan perbaikan troubleshooting;
perbaikan sistem rem untuk kendaraan; perbaikan sistem suspensi untuk kendaraan; perbaikan, pemeliharaan, servis,
pembongkaran, pembangunan kembali dan pembersihan mesin kendaraan dan bagian-bagiannya; perbaikan, pemeliharaan,
servis, pembongkaran, pembangunan kembali, pembersihan dan pernis kendaraan dan bagian-bagiannya; perbaikan, servis
dan pemeliharaan kendaraan dan peralatan untuk penggerak melalui udara; perincian kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:13:29
540   EtiketDID2022065479

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO. 22, JALAN PERUSAHAAN, KAWASAN PERINDUSTRIAN PARIT HULU,
JALAN PARIT HULU, MUKIM JALAN BAKRI, 84200 MUAR, JOHOR, MALAYSIA

H.S.S. CONFECTIONERY FOODSTUFF SDN. BHD.

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 :

: Sbb + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih (Black and White)
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Jasa grosir online; bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba;

bantuan manajemen bisnis; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk
transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa
periklanan; jasa ritel; layanan agen ekspor-impor; layanan konsultasi bisnis; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
manajemen bisnis dan operasi bisnis; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan ritel online; layanan
ritel untuk barang yang dipanggang; manajemen bisnis; manajemen layanan pelanggan; penyediaan informasi bisnis; saran
dan konsultasi bisnis terkait dengan waralaba; studi penelitian pasar===
===Donat berlubang; Gula-gula kacang; Karamel gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Makanan
penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Muffins; Permen cokelat; Produk kue dan kembang gula; Roti Srikaya
Goreng; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti bun dengan selai; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti
sayuran (vegan); bingkisan buskuit, permen, cokelat; biskuit-biskuit; gula beku; gula-gula; gula-gula bebas gluten; gula-gula
dingin; kacang (gula-gula); kembang gula; kue gulung telur; kue kering; kue pastry; pai; produk-produk roti untuk makanan;
puff pastry (roti); remah roti; roti berlapis; roti buah; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti goreng; roti gulung; roti jahe;
roti kismis; roti kukus; roti oriental; roti panggang; roti segar; roti soda; roti*; stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:13:38
540   EtiketJID2022065480

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl kembang elok iv blok h-3/40 rt 004 rw 006 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11610

Anthony

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Daily Cater
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : oranye HEX #f78f3a
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman

untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran;
jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran.; Katering makanan dan minuman; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan katering yang
disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk menyediakan makanan pizza;
Penyediaan katering; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering; hotel, motel,
restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
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kontrak untuk katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa katering;
jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering khusus memotong ham
dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong ham dengan pisau untuk
pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga pendidikan; jasa katering
untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa kontrak untuk
katering; jasa restoran dan katering; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering
makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan minuman untuk
jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering untuk penyediaan makanan dan minuman;
katering yang menyediakan makanan dan minuman; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk
menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan
katering untuk menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan
katering untuk menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi;
layanan katering untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah
sakit; layanan katering untuk sekolah; layanan restoran, 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

30/08/2022 12:15:35
540   EtiketJID2022065482

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cisauk, Tangerang, Banten, Kabupaten Tangerang, Banten
Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: U.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; menyediakan platform online yang menampilkan perangkat lunak
yang tidak dapat diunduh; platform sebagai layanan (PaaS) yang menampilkan perangkat lunak komputer untuk digunakan
sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:15:47
540   EtiketJID2022065483

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Colloseum No. 12, RT/RW. 004/006, Kel/Desa. Godrong, Kec. Cipondoh, Kota
Tangerang, Banten, 15147

PT. VISI KULINER BANGSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DELI KITCHEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DELI KITCHEN
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa  ritel/eceran ayam; Jasa

Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa grosir
ayam; Jasa grosir ayam goreng; Jasa grosir ayam olahan; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan
minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet;
Jasa penjualan ayam potong, telur ayam, dan produk terbuat dari daging ayam; Jasa penjualan makanan secara daring; Jasa
perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa ritel/eceran ayam goreng; Jasa ritel/eceran
ayam olahan; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa
waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam;
Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Penjualan makanan dan minuman secara
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online; Toko makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman atau bahan makanan dan minuman; jasa
eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa
penjualan makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk
makanan dan minuman; layanan kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan
ritel atau layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan toko
grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe,
kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:16:39
540   EtiketDID2022065484

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Pantai 4/11 , RT.003 RW.002, Kel/Desa. Dukuh Sutorejo, Kec. Mulyorejo,
Surabaya, Jawa Timur, Kota Surabaya, Jawa Timur

YOO TAK PENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: E.L.F.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih silver, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kuas untuk kosmetik; aplikator bertenaga baterai untuk menerapkan kosmetik pada bulu mata; aplikator kosmetik;

aplikator lantai yang bisa dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang pada gagang pel; aplikator listrik
untuk menerapkan kosmetik ke bulu mata; aplikator rias; aplikator rias mata; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk
kulit; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk rambut; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tangan;
aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk tubuh; aplikator untuk menerapkan lotion kosmetik untuk wajah; aplikator
untuk menerapkan lotion kulit kosmetik; aplikator untuk menerapkan lotion wajah kosmetik; aplikator untuk pengaplikasian tata
rias mata; kuas bibir; kuas kosmetik; kuas untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; serat sintetis untuk kuas; tongkat
aplikator untuk merias wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:17:54
540   EtiketDID2022065485

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Cipaganti Rahayu
Regency Blok B No. 8, Bandung,
Jawa Barat, 40292, Kota Bandung, Jawa Barat, 40292

Yudha Aditya Gozali T

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLACKENCULT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BLACKENCULT = Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian Pria; Pakaian wanita; alas kaki; celana kasual; pakaian; pakaian santai===

===Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros,
manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; GESPER DARI LOGAM;
Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-logam mulia atau imitasi logam mulia; cincin
[perhiasan]; cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; gantungan kunci dan gantungan
rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; kalung [perhiasan]; kalung perak; perhiasan (termasuk perhiasan
kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat,
rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; pin [perhiasan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 12:43:59
540   EtiketDID2022065502

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Room 702-1, No. 558, Taikang Middle Road, Yinzhou District, Ningbo, China
NINGBO BORUI FRAGRANCES GROUP CO., LTD
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOUNG GUYS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : YOUNG GUYS = anak muda
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lilin leleh; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; minyak

esensial; minyak esensial lemon; minyak kasturi [wewangian]; minyak untuk parfum dan aroma; parfum; potpourris
[wewangian]; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan
pembersihan; sediaan pengharum ruangan; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 14:51:31
540   EtiketDID2022065585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Amposari Raya No. 2, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang, Semarang, Kota
Semarang, Jawa Tengah

CV ZEGEN UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
Jalan Kumdang II No. 11   Tangerang Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEGEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===klakson kendaraan; klakson untuk kendaraan; klakson untuk mobil; wiper kaca depan mobil; wiper kaca depan untuk

kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 14:51:34
540   EtiketJID2022065586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gang Asem No. 7, Kel. Pinangsia, Kec. Taman Sari, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11110

KELVIN SUBOWO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KISARASA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan niaga televisi; Iklan secara online; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman

Pesan Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa layanan pelelangan secara online;
Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa
perdagangan ekspor-impor; Jasa promosi penjualan untuk orang lain; Jasa stand penjualan makanan dan minuman; Jasa toko
eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko ritel, baik secara
konvensional maupun secara online; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan penjualan ritel; Layanan
penjualan ritel online; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); MINI MARKET; Manajemen bisnis pada pusat perbelanjaan;
Manajemen bisnis toko serba ada; Periklanan melalui media elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Produksi film-film
komersial/iklan televisi; Toko serba ada; bantuan pemasaran; belanja online; iklan komersial televisi; iklan televisi; jasa
distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa pemasaran; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa
periklanan; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran
on-line; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; layanan administrasi dan
manajemen personalia dan sumber daya manusia; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan
eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan
manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran online; layanan pemasaran untuk orang lain; layanan periklanan dan
manajemen penjualan; layanan waralaba dan ritel; manajemen Sumber Daya Manusia; manajemen bisnis gerai ritel;
manajemen bisnis outlet grosir dan eceran; manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba;

Halaman 294 dari 1012



manajemen penjualan; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; penelitian
pemasaran; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; perdagangan online; perencanaan
strategi pemasaran; produksi iklan televisi; produksi program teleshopping; supplier; toko grosir; toko online; toko
swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 14:52:32
540   EtiketDID2022065588

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Menara 165 Lantai 21, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Kel. Cilandak Timur, Kec.
Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PT Visi Teliti Saksama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Visi Teliti Saksama
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemetaan dan survei; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan

menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Bank data; Pengukur udara; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Perangkat lunak komputer &
publikasi secara elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat
lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer
untuk mengakses pemantauan pencarian menampilkan bacaan merekomendasikan berbagi mengatur dan membuat anotasi
berita komentar cuaca olahraga dan konten informasi lainnya dari majalah blog dan situs web serta data teks lainnya gambar
grafik video audio dan konten multimedia; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat
lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk
mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk
pengumpulan, penemuan, manajemen dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk representasi grafis atas data;
Perangkat lunak pengolahan data; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak untuk
menyediakan peta elektronik; Peranti lunak komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Piranti lunak
komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web,
dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Publikasi elektronik dan
digital yang dapat diunduh; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan pengajaran di
bidang telekomunikasi, Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; alat
analisis udara; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat pengolah data; alat pengolah data
dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat penyimpan data komputer; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik; data
ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang direkam secara elektronik; database elektronik direkam pada
media komputer; file data yang dapat diunduh; instrumen pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur koordinat;
instrumen survei dan pemetaan; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membuat dan menyediakan pengguna
akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; konten digital yang dapat diunduh dalam bentuk publikasi elektronik
buku; kumpulan data, direkam atau diunduh; materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; mesin dan instrument pengukuran
dan pengujian; mesin pengolah data; pengolah data; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah;
peralatan pengolahan data; peralatan pengukuran; peralatan penyimpan data; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler;
perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data;
perangkat lunak komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat
lunak komunikasi untuk memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan akses terhadap basis data yang
menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak untuk
analisis data bisnis; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS;
perangkat navigasi GPS; piranti lunak analisis bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi
pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak komputer untuk penyimpanan data elektronik; piranti lunak untuk intelijen bisnis;
piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk mengakses, mempertanyakan dan menganalisa informasi yang
tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak untuk
penelusuran data, yaitu, piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran
database; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk
pemrosesan data; program pemrosesan data yang direkam pada operator data yang dapat dibaca mesin; program
pengolahan data; program penyimpanan data; publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet;
publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada
media komputer; sistem pengolahan data===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:01:54
540   EtiketDID2022065591

730 Nama Pemohon : PT. Nusantara Makmur Utama
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Alamat Pemohon : Komplek Rukan Malibu City Resort Jl. Kamal Raya Outer Ringroad Blok. I No. 11
Rt.007 Rw.014
Cengkareng Timur, Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta

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 :

: SKOV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Kuning, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang pecah belah; Mangkok; Peralatan makan dari keramik; Piring; Wadah minuman (tumblers); alat alat kebersihan

rumah tangga; botol; botol terisolasi termal; ember; ember sampah; gelas minum; keranjang untuk keperluan rumah tangga;
kontainer rumah tangga; kotak makan siang; kotak makan siang yang terbuat dari plastik; mangkuk plastik; mug; peralatan
(alat makan); peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; sedotan untuk minum; toples; wadah minum; wadah rumah
tangga portabel serba guna===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:02:18
540   EtiketDID2022065592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Amposari Raya No. 2, Kel. Sendangguwo, Kec. Tembalang, Semarang, Kota
Semarang, Jawa Tengah

CV ZEGEN UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
Jalan Kumdang II No. 11   Tangerang Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEGEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Bahan pelekat (pernis); Bahan pengental cat;

Bahan perekat cat, Sediaan pengikat untuk cat; Cat dasar untuk casis kendaraan, Lapisan penutup dasar untuk casis
kendaraan; Pelapis pelindung, kimia, pencegahan korosi, anti-noda, pelumas, tahan panas dan pengubah tekstur untuk
permukaan logam dalam bentuk coran dan ekstrusi; Sediaan anti-karat untuk logam; Sediaan-sediaan pelindung untuk logam,
pelindung dari debu dan karat; Zat pengering untuk cat; bahan anti karat untuk pengawetan; cat anti karat; cat dasar; enamel
[pernis]; kartrid toner terisi untuk printer dan mesin fotokopi; pasta [tinta] printer; sediaan pelapis untuk logam; tinta untuk
printer; tinta untuk printer dan mesin fotokopi; tinta untuk printer inkjet; toner untuk printer; toner untuk printer dan mesin
fotokopi; zat anti karat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:06:21
540   EtiketJID2022065594

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Menara 165 Lantai 21, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Kel. Cilandak Timur, Kec.
Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PT Visi Teliti Saksama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Visi Teliti Saksama
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktifitas profesional, ilmiah dan teknis; Analisis ilmiah dan teknis; Analisis risiko polusi; Jasa Sertifikasi Profesi; 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 pemetaan
komputer online; Jasa pemetaan, yaitu, penyediaan sebuat situs web dan tautan situs web ke informasi geografis, gambar
peta, dan rute perjalanan; Jasa penelitian; Jasa penyediaan informasi dalam bentuk data, file, aplikasi dan informasi yang
terkomputerisasi melalui sebuah halaman situs web online yang disesuaikan; Jasa penyediaan mesin pencarian untuk
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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 riset dan uji ilmiah; Layanan penelitian, analisis dan desain teknis;
Memberikan informasi dari indeks dan basis data informasi yang dapat dicari, termasuk teks, dokumen elektronik, basis data,
grafik, gambar foto dan informasi audio visual, melalui komputer dan jaringan komunikasi; Menyediakan informasi dari indeks
dan database informasi, yang dapat dicari termasuk teks, dokumen elektronik, database, grafik, media elektronik, gambar dan
konten audio visual melalui internet dan jaringan komunikasi; Menyediakan mesin pencari dari lingkungan jaringan online
untuk menyediakan informasi dari indeks dan database informasi yang dapat dicari termasuk teks dokumen elektronik
database grafik media elektronik gambar dan konten audio visual melalui internet dan jaringan komunikasi; Menyediakan
penggunaan sementara perangkat lunak online yang tidak dapat diunduh untuk mengimpor dan mengelola data;
Pemeliharaan situs web untuk digunakan dalam menyediakan dan menjual publikasi elektronik online; Penelitian di bidang
manajemen bisnis; Penelitian di bidang manajemen strategis; Penelitian pelestarian lingkungan; Penelitian yang berkaitan
dengan pemrosesan data; 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.; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak
untuk menyediakan peta elektronik; Penyediaan informasi, saran dan konsultasi terkait Penelitian ilmiah dan industri,
pengujian, pengembangan, analisis; Penyimpanan data online; analisis ilmiah berbantuan komputer; analisis industri
berbantuan komputer; analisis kualitas air; desain alat pengolah data; desain basis data komputer; desain dan pengembangan
alat pengolah data; desain dan pengembangan basis data; desain dan pengembangan database elektronik; desain dan
pengembangan database komputer; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk evaluasi dan perhitungan
data; desain dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk manajemen basis data; desain dan pengembangan
perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; desain dan pengembangan perangkat lunak pengambilan data; desain dan
pengembangan program komputer; desain dan pengembangan sistem entri data; desain dan pengembangan sistem
pemrosesan data; desain dan pengembangan sistem penyimpanan data; desain dan pengembangan sistem tampilan data;
desain grafis; desain grafis dari bahan publikasi; desain grafis komputer; desain ilustrasi grafis; desain seni grafis; desain
sistem pemrosesan data; desain sistem penyimpanan data; desain, selain untuk tujuan iklan; digitalisasi dokumen
[pemindaian]; digitalisasi gambar; jasa analisis industri dan penelitian; jasa desain, riset, pengujian dan analisis industri
berbantuan komputer; jasa evaluasi dan pengujian; jasa penelitian dan pengembangan; jasa penelitian dan pengembangan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); jasa penelitian dan
pengembangan untuk orang lain; jasa penelitian, pengujian dan analisis; jasa penyediakan portal Internet yang memungkinkan
pengguna untuk melihat dan mengunduh buku elektronik, publikasi, dan dokumen lainnya; konsultasi yang berkaitan dengan
perangkat keras dan perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan (artificial intelligence); konversi data atau
dokumen dari fisik ke media elektronik; konversi teks ke format digital; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website
dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk mengunggah dan mengunduh file elektronik; layanan pemetaan;
layanan penelitian ilmiah; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah; layanan penelitian, pengujian dan analisis ilmiah
berbantuan komputer; layanan survei; melakukan pengambilan sampel dan layanan analisis untuk menilai tingkat polusi;
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; mengubah data atau
dokumen berwujud menjadi media elektronik; menyediakan informasi peta; menyediakan penggunaan sementara atas
perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menjelajah dan mengakses konten digital; menyediakan
penggunaan sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menjelajah dan mengakses konten
multimedia; menyediakan penggunaan sementara atas perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh untuk menjelajah
dan mengakses publikasi elektronik; menyediakan perangkat lunak untuk digunakan dalam mengakses informasi keuangan
dan data pasar dan tren; menyediakan perangkat lunak untuk layanan pemetaan; menyediakan perangkat lunak untuk
menyediakan, menautkan/menghubungkan, atau streaming berita atau informasi acara terkini; menyediakan perangkat lunak
yang tidak dapat didownload secara online untuk digunakan dalam manajemen basis data; menyediakan program interface
untuk pihak ketiga untuk mengakses konten situs web dan data; pemantauan kualitas air; pemetaan; penelitian dalam
pengurangan emisi karbon; penelitian dan analisis ilmiah; penelitian dan pencarian (prospecting); penelitian dan
pengembangan ilmiah; penelitian ilmiah; penelitian ilmiah dilakukan dengan menggunakan basis data; penelitian ilmiah
dilakukan dengan menggunakan basis data dan internet; penelitian industri berbantuan komputer; penelitian pengurangan
emisi karbon; penelitian yang berhubungan dengan pemrosesan data; penelitian, desain dan pengembangan sistem
pemrosesan data; penelitian, desain, dan pengembangan perangkat lunak untuk manajemen data; penelitian, desain, dan
pengembangan perangkat lunak untuk mengelola data; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan
data; pengembangan perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; pengembangan perangkat pengolah data;
pengembangan program untuk pemrosesan data; pengembangan sistem pemrosesan data; pengembangan sistem
penyimpanan data; pengembangan sistem transmisi data; pengembangan, pembaruan, dan pemeliharaan perangkat lunak
dan sistem basis data; pengembangan, pemrograman, dan penyewaan program pemrosesan data; pengujian dan penelitian
sehubungan dengan pencegahan polusi dan masalah lingkungan, pengujian dan penelitian dalam kaitannya dengan listrik dan
industri listrik; pengujian ilmiah berbantuan komputer; penyediaan perangkat lunak komputer yang tidak dapat diunduh online
untuk menampilkan informasi geografis, peta geografis interaktif, dan gambar peta dan lokasi yang dipetakan; penyediaan
verifikasi elektronik atas pesanan online untuk konten digital dan menghasilkan kode izin elektronik yang kemudian
memungkinkan pengguna mengakses konten digital tersebut; penyimpanan data elektronik; penyimpanan dokumen secara
elektronik; penyimpanan file dan dokumen secara elektronik; persiapan laporan ilmiah; studi kelayakan ilmiah; survei===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:09:31
540   EtiketJID2022065595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Praxis Unit G-07, Jalan Sono Kembang No 4-6 Surabaya, Kota Surabaya, Jawa
Timur

PT. Effenbe Grup Indonesia
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Teamu Kangen first sorbet float and drink in indonesia # juice to go
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, hijau, merah muda, orange, kuning, hijau muda, biru muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Counter untuk penjualan es krim; Gerai

penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa kios makanan dan
minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan
minuman teh untuk orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan
eceran; Jasa penjualan merchandising produk dalam bidang nutrisi dan sumplemen diet, minuman dan sari buah; Jasa stand
penjualan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko retail secara daring
(online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan
(streamed) dan dapat diunduh; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan ritel yang berkaitan
dengan produk makanan dan minuman; Layanan ritel dan grosir teh; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penyediaan informasi bisnis terkait dengan reseller; Toko eceran yang menjual produk susu; Toko
minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es
dan buah; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi
pemasaran); jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa grosir dan eceran; jasa konsultasi bisnis; jasa
manajemen dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan makanan dan minuman
yang dipesan melalui mesin; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan produk  dibidang
nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa ritel yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman
beralkohol dan tidak beralkohol; jasa toko retail sehubungan dengan hadiah; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma
atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi;
layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan
sorbets; layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk sorbets; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan
untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel
yang berkaitan dengan sorbets; layanan saran dan/atau konsultasi terkait dengan jasa kelas 35; layanan toko grosir
menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan sorbets; 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 sorbets; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk
membuat minuman; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel
menampilkan sorbets; layanan toko ritel on-line menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel on-line
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel online yang menampilkan sorbets; layanan
toko ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan waralaba dalam
bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel;
layanan waralaba 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-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian
administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis
waralaba; memberikan bantuan di bidang komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di
bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan
komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba;
penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; rekrutmen
dan manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; stan penjualan
minuman; toko; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat dan
minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait kopi dan teh,
bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki, aksesoris-
aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan wadah-wadah
dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan pembuat kopi,
persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:11:31
540   EtiketJID2022065597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Menara 165 Lantai 21, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Kel. Cilandak Timur, Kec.
Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PT Visi Teliti Saksama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Visi Teliti Saksama
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan

dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan distribusi materi secara online yang berhubungan dengan
pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online; Menyediakan akses ke database internet; Pengiriman Berita & Gambar
Dengan Bantuan Komputer; jasa konsultasi di bidang komunikasi elektronik; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman
pesan di antara para pengguna komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia,
rapat online, acara online, pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa telekomunikasi untuk telekonferensi,
konferensi audio, konferensi web, jasa kolaborasi video, konferensi video, webinar, dan jasa streaming; kantor berita; layanan
kantor berita; layanan komputer, yaitu, menyediakan basis data dengan fitur berita dan informasi bisnis, pengarsipan
perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan akses ke database komputer
elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; layanan konferensi web; menyediakan
akses ke data melalui Internet; menyediakan akses ke database; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan
akses ke situs web di seluler dan internet; menyediakan akses ke web, surat dan portal berita; menyediakan akses melalui
komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan
audiovisual; menyediakan akses online ke basis data; menyediakan akses online ke data; pengiriman berita; transfer informasi
dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transmisi berita dan informasi terkini; transmisi berita elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:47:11
540   EtiketDID2022065627

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 408, Tashirodaikan-machi, Tosu-shi, Saga 841-0017
HISAMITSU PHARMACEUTICAL CO., INC.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aerosol-aerosol yang mengandung obat; Lembar jel pendingin untuk mengurangi demam dalam tubuh manusia; Minyak-

minyak yang mengandung obat; Obat nyamuk bayi; anthelmintik (obat cacing); bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bantalan
yang mengandung obat; biosida; busa (foam) yang mengandung obat; desinfektan; dupa pengusir serangga; farmasi
analgesik yang bersifat transdermal untuk anti inflamasi; fungisida, herbisida; gel anti-inflamasi; gelang diresapi dengan obat
nyamuk; jel-jel yang mengandung obat; kain kasa untuk pembalut; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; koyo-
koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim-krim yang mengandung obat; lotion obat; makanan dan zat makanan
yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; obat-obat gosok yang mengandung
obat; obat-obatan, sediaan medis dan kedokteran hewan; pembasmi serangga; pengusir serangga dalam sifat minyak lampu;
penolak nyamuk; penolak nyamuk untuk aplikasi ke kulit; perban untuk membalut luka; plester perekat; plester, bahan untuk
pembalut; plester-plester yang mengandung obat; salep-salep yang mengandung obat; sediaan sanitasi untuk keperluan
medis; sediaan untuk membasmi binatang perusak; sediaan untuk menghancurkan hewan berbahaya; semen untuk
inseminasi buatan; semprotan anti    lalat, nyamuk dan serangga lainnya untuk penggunaan pribadi; semprotan pendingin
[medis]; semprotan-semprotan yang mengandung obat; suplemen makanan untuk manusia dan hewan; tablet-tablet yang
mengandung obat; tapal-tapal (bahan yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat;
tempelan pengusir nyamuk untuk bayi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:48:28
540   EtiketJID2022065628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Menara 165 Lantai 21, Jl. TB. Simatupang Kav. 1, Kel. Cilandak Timur, Kec.
Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12560

PT Visi Teliti Saksama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Winuriska S.H.
Cervino Village Building 2nd Floor Unit S & T,   Jalan Raya Casablanca (Jl. KH.
Abdulah Syafei) Kav. 27, Tebet, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Validnews
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Berita yang sahih
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti pemasaran atau data demografis); Agen publikasi;

Distribusi materi promosi; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara online; Jasa informasi, pemberian nasehat dan
konsultasi berkaitan dengan periklanan; Jasa kliping berita dan media; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan
dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran,
pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk
pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan atau viral; Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang
disediakan melalui internet; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website);
Jasa publisitas; 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 kliping
berita; Kampanye pasar; Kompilasi iklan untuk digunakan sebagai halaman web di Internet; Konsultasi bisnis, informasi atau
penyelidikan; Konsultasi mengenai strategi komunikasi hubungan masyarakat; Konsultasi yang berkaitan dengan hubungan
masyarakat; Layanan iklan, pemasaran dan promosi, yaitu, memberikan informasi mengenai diskon, kupon, potongan harga,
voucher, tautan ke situs web ritel orang lain, dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan iklan,
pemasaran, dan promosi; Layanan iklan, yaitu mempromosikan merek, barang, dan layanan orang lain; Layanan informasi
bisnis yang bersifat memberikan informasi peluang bisnis; Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis;
Layanan kliping berita online; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan
pemasaran bisnis; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi; Layanan promosi bisnis; Layanan promosi dan publisitas;
Layanan relasi media; Layanan ritel online yang berkaitan dengan penjualan buku; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui
internet; Memberikan informasi iklan dan bisnis secara online atau melalui layanan web; Memberikan informasi yang
berhubungan dengan layanan organisasi untuk penyuluhan umum kepada public dan usaha masyarakat bawah untuk
perlindungan lingkungan dan energy bersih; Mempersiapkan dokumen publisitas; Mempersiapkan iklan; Mempersiapkan
materi iklan; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Menganalisis dan menyusun data bisnis;
Mengumpulkan informasi untuk bisnis; Menyediakan informasi bisnis, juga melalui internet, jaringan kabel atau bentuk transfer
data lainnya; Menyediakan informasi, berita, dan komentar di bidang bisnis hiburan; Menyediakan konsultasi pemasaran di
bidang media sosial; Menyediakan ruang iklan di situs web; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau
periklanan; Optimisasi Mesin Pencari; Pemasaran digital; Pembuatan materi periklanan; Pemrosesan data dalam
pengumpulan data untuk tujuan bisnis; Penempatan iklan; Pengaturan dan pengoperasian materi iklan pada jaringan
komputer dan jaringan komunikasi global; Pengiklanan di surat kabar; Pengoptimalan situs web; Penjualan online atas
publikasi cetak, buku, majalah, materi cetak, terbitan berkala, teks elektronik dan teks non-elektronik; Penyediaan informasi
komersial dari basis data online; Penyediaan informasi tentang survei kuesioner; Penyediaan jasa layanan informasi
publisitas; Penyediaan kolom publisitas; 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; Periklanan melalui media
elektronik dan internet untuk manajemen bisnis; Periklanan online; 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; Persiapan kolom
publikasi; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk tujuan publisitas; Publikasi
elektronik teks publikasi; Saran manajemen pemasaran; agen penerbitan; analisa informasi bisnis; analisa mengenai masalah
ekonomi; analisis data pemasaran; analisis data termasuk analisis perilaku pengguna dan intelijen; beriklan melalui Internet;
beriklan melalui media elektronik; copywriting; copywriting iklan; desain bahan iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan
publisitas; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi iklan secara elektronik; distribusi materi iklan,
pemasaran dan promosi; hubungan Masyarakat; iklan banner; iklan bayar per klik; iklan dan layanan informasi komersial; iklan
dan promosi perusahaan; iklan daring pada internet dan sistem jaringan komputer global lainnya; iklan online; iklan secara
online dan mempromosikan barang dan jasa pihak lain melalui internet; iklan situs web bisnis; iklan surat langsung untuk
menarik pelanggan baru dan mempertahankan basis pelanggan yang ada; iklan, promosi, dan layanan hubungan masyarakat;
iklan, promosi, dan layanan keagenan; informasi bisnis; informasi pemasaran; internet dan layanan situs belanja ritel online
yang menampilkan streaming atau konten audio-visual yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi,
drama, musik, dan video musik; investigasi bisnis mengenai aktivitas perusahaan atau bisnis; jasa bantuan untuk perusahaan
industri atau komersial dalam menjalankan bisnis mereka; jasa bisnis dan periklanan; jasa humas; jasa iklan dan promosi; jasa
informasi bisnis; jasa informasi komersial yang disediakan oleh akses ke database komputer; jasa informasi statistik untuk
tujuan bisnis; jasa konsultasi bisnis dan informasi; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa pengumpulan data; jasa penjualan
dan publisitas; jasa penyediaan data bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan dan promosi dan konsultasi yang terkait
dengannya; 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 media sosial; jasa
periklanan, pemasaran dan konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa periklanan, promosi dan / atau animasi
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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 promosi dan pemasaran secara online;
jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa untuk memperoleh statistik bisnis untuk orang lain; jasa-jasa informasi
usaha secara online, yakni, menganalisa preferensi individu dan menyediakan ulasan dan rekomendasi produk; 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 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; kompilasi dan input informasi ke dalam basis data 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 informasi
hukum; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; konsultasi bisnis untuk bisnisukuran kecil dan bisnis ukuran
menengah; konsultasi hubungan masyarakat; konsultasi manajemen bisnis dengan instalasi kecerdasan buatan; layanan agen
hubungan masyarakat; 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 terkait dengan
bidang analisa data dan data besar (big data); layanan branding perusahaan; layanan hubungan media; layanan iklan baris;
layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui
media sosial; layanan iklan dan publisitas; layanan iklan disediakan melalui Internet; layanan iklan internet; layanan iklan pers;
layanan iklan promosi; layanan iklan seluler di perangkat telekomunikasi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran
publik tentang masalah ekonomi; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah energi; layanan iklan
untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah global; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik
tentang masalah kebijakan publik; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kemiskinan;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan iklan untuk mempromosikan
kesadaran publik tentang masalah kesetaraan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah
lingkungan; layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah 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 orang lain;
layanan iklan untuk promosi barang; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan
kliping berita; layanan komunikasi korporat; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan citra perusahaan; layanan
konsultasi dan konsultasi pemasaran dan promosi; layanan konsultasi yang berkaitan dengan publisitas; layanan pemasaran
dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemasaran email; layanan pemasaran online; layanan
pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemrosesan data; layanan pengembangan iklan dan
kampanye promosi untuk bisnis; layanan periklanan online; layanan periklanan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat
tentang masalah medis; layanan periklanan, yaitu, mempromosikan jasa pihak lain; layanan promosi; layanan promosi dan
iklan melalui internet; layanan strategi komunikasi hubungan masyarakat; layanan untuk analisa data besar (big data);
memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan informasi produk konsumen; memberikan informasi statistik untuk
tujuan bisnis atau komersial; mempromosikan barang dan jasa orang lain; 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 iklan di situs web Internet; mempromosikan kepentingan bisnis pengusaha yang disediakan oleh
asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kesadaran publik di bidang manajemen strategis; menampilkan iklan untuk
orang lain; menerbitkan dan memperbarui teks iklan; mengatur dan melakukan acara periklanan; mengatur dan melakukan
acara promosi; mengatur dan menyelenggarakan acara-acara khusus untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan;
mengembangkan kampanye promosi untuk bisnis; menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; menyediakan dan menyewakan ruang iklan di internet; 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 intelijen bisnis; menyediakan jasa pemrosesan data untuk bisnis dan
pemberi kerja; menyediakan ruang iklan untuk pihak lain di Internet; menyediakan ruang pada perangkat seluler, aplikasi
perangkat lunak, dan situs web untuk mengiklankan barang dan jasa; menyewakan waktu iklan di media komunikasi;
menyiapkan dan menempatkan iklan untuk orang lain; optimasi situs web; organisasi bisnis dan / atau jasa konsultasi
operasional berdasarkan analisis data; pemasaran media sosial; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pembuatan materi
iklan; penayangan iklan (ad serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pencarian sponsor;
penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan analisis preferensi konsumen; penerbitan teks iklan;
pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyajian
iklan; pengeditan teks publikasi; pengelolaan iklan banner berbayar; pengelolaan periklanan; pengembangan kampanye
komunikasi di bidang hubungan masyarakat; pengembangan strategi komunikasi di bidang hubungan masyarakat;
pengolahan data; pengoptimalan lalu lintas situs web; pengumpulan data dan analisis statistikal; pengumpulan informasi
melalui database komputer; penulisan kolom publisitas; penulisan teks publisitas; penulisan teks publisitas dan iklan;
penyebaran iklan dan materi iklan melalui internet; penyebaran iklan melalui Internet; penyebaran materi iklan secara online;
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyediaan dan penyewaan materi
publikasi; penyediaan dan penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan dan materi publikasi; penyediaan
dan penyewaan ruang iklan di Internet; penyediaan dan penyewaan ruang iklan, terutama di internet; 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 mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; penyediaan
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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 layanan berlangganan pada server
komputer, pusat data, situs web dan sumber daya perangkat lunak; penyediaan layanan riset dan informasi pasar; penyediaan
ruang di situs web untuk iklan barang dan jasa; penyediaan ruang iklan; penyediaan ruang iklan dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; penyediaan ruang iklan di media elektronik; 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 ulasan, penilaian, dan
rekomendasi pengguna di hotel dan akomodasi sementara lainnya untuk daftar keperluan komersil melalui situs web;
penyelenggaraan acara untuk tujuan komersial/promosi dan publisitas; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi
operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyewaan bahan publisitas; penyewaan
ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan online; penyewaan ruang iklan pada media komunikasi; penyimpanan data dan
pemrosesan data; penyusunan materi publikasi; perencanaan dan desain periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang
lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan; periklanan dan konsultasi manajemen bisnis; periklanan,
pemasaran, riset pasar; perkiraan dan analisis ekonomi; persiapan bahan publikasi; persiapan dan penyusunan laporan dan
informasi bisnis dan komersial; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan kampanye
iklan; persiapan survei opini publik; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; presentasi
perusahaan dan barang serta layanan mereka di Internet; presentasi perusahaan di Internet dan media lainnya; produksi
bahan iklan; produksi iklan; produksi materi iklan dan iklan; promosi acara pihak lain; promosi barang dan jasa pihak lain
melalui internet; promosi barang dan jasa pihak lain melalui perancangan dan penyelenggaraan acara; promosi barang melalui
pemberi pengaruh (influencers); promosi dan iklan dalam segala jenis dan bentuk promosi dan iklan dalam segala jenis dan
bentuk; promosi komersial untuk pihak ketiga; promosi periklanan (sponsor); promosi secara daring (online); 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 publikasi online; publikasi naskah
publisitas/iklan; publisitas dan layanan pemasaran; publisitas iklan industri dan komersial; segmentasi (pembagian) dan
profilisasi data pasar; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran yang berfokus pada membantu klien untuk menciptakan
dan memperluas strategi produk dan merek mereka dengan membangun solusi pemasaran yang menarik secara viral; strategi
pemasaran konten; survei opini publik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:51:50
540   EtiketDID2022065631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH Wahid Hasyim 162, Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
PT. KONIMEX

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HERBADRINK JKJ ALAMI  & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===bubuk untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup rempah; sirup untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:52:33
540   EtiketDID2022065634

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. DDN No. 16, Desa Sukadanau, Kec. Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17843

PT. PERTIWI AGUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VORZA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman kesehatan yang

mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman suplemen berbahan baku herbal;
Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman untuk kesehatan;
Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan
berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Produk pengganti makanan suplement nutrisi
untuk meningkatkan energi; Sediaan-sediaan campuran vitamin; Suplemen gizi atau makanan dalam bentuk bubuk atau
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sachet; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan tanpa resep untuk manusia; Suplemen vitamin, mineral
dan nutrisi; Suplement bernutrisi; Supplement yang berupa bubuk; Zat-zat dan sediaan-sediaan farmasi untuk keperluan
manusia; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk
diminum; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; campuran
minuman suplemen gizi bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan
medis; formulasi vitamin untuk konsumsi manusia; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan untuk keperluan farmasi; makanan/minuman suplemen
kesehatan; minuman bervitamin; minuman kesehatan yang mengandung ginseng; minuman suplemen diet; minuman
tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan farmasi multi-vitamin;
sediaan farmasi untuk manusia; sediaan farmasi yang mengandung kafein; sediaan vitamin; sediaan vitamin campuran;
suplemen diet herbal; suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan;
suplemen gizi dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk,
bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen
makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan kesehatan;
suplemen makanan kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan untuk manusia; suplemen
makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen nutrisi ekstrak herbal;
suplemen tambahan dan vitamin; suplemen vitalitas; suplemen vitamin dan mineral; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:52:45
540   EtiketDID2022065635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN TANAH ABANG II NOMOR 110, KEL. CIDENG, KEC. GAMBIR, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BUAT ORANG SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE GOOD WIFE. + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Mantel; Pakaian; T-shirt; alas kaki; atasan [pakaian]; baju hangat; blus; bra; celana panjang; celana pendek;

gaun; hoodies; jaket menjadi pakaian; jumpsuit; kaos kaki; kaos polo; kemeja; pakaian dalam; pakaian dari kulit atau imitasi
dari kulit; pakaian pantai; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; penutup kepala; piyama; rok;
rompi; sandal; sandal selop; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu bot; sepatu hak tinggi; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:58:33
540   EtiketDID2022065639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Betikan RT.002 RW.006 Kelurahan Wironanggan, Kecamatan Gatak, Kabupaten
Sukoharjo - Jawa Tengah, Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, 57557

ABDUS SOMAD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABDUS SOMAD BLANGKON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; bahan-bahan plastik untuk pembungkus; kantong belanja dari plastik; kantong

plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk keperluan umum;
kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk produk makanan; kantong
sampah dari kertas atau plastik; lembaran plastik tembus cahaya untuk keperluan kantor; plastik tipis lembaran  untuk
pelindung makanan (wrapping)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 15:59:19
540   EtiketDID2022065640
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sutera Asri 6 No. 22, Kota Tangerang Selatan, Banten
Marvin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AQUARIO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===air penyaringan unit untuk akuarium; aparatur filtrasi akuarium; cartridge filter akuarium; filter air; filter akuarium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 16:00:25
540   EtiketDID2022065641

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sudirman 546-550 Blok C 16-17, RT. 001/RW. 008, Kel. Dungus Cariang, Kec.
Andir, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

ANANTA KUSUMA

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 :

: PERIOD by POKANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; CELANA DALAM SANITER; CELANA DALAM UNTUK HAID; Celana dalam

untuk menahan bantalan penyerap untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Gel anti-bakteri; MINYAK ANGIN;
MINYAK SEREH; Minyak Telon; PEMBALUT HIGIENIS; Pembalut kain yang dapat dicuci; Pembalut untuk haid; Pembalut
untuk orang yang tidak mampu menahan buang air; Pembalut wanita; Pencuci tangan antibakteri; Plester dan bahan untuk
pembalut; Sabun cuci tangan dengan desinfektan; alas ganti popok, sekali pakai, untuk bayi; balm obat kaki; balsem untuk
keperluan farmasi; bantalan dan amplop inkontinensia; bantalan inkontinensia; bantalan sekali pakai untuk inkontinensia;
bantalan untuk orang yang tidak dapat menahan buang air; bedak bayi mengandung obat; celana pelatihan sekali pakai
[popok]; celana pelatihan sekali pakai dari kertas atau selulosa; celana pelatihan sekali pakai untuk bayi; celana popok bayi;
celana popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali pakai; celana popok bayi, celana sekali pakai; celana, penyerap, untuk
inkontinensia; cuci tangan dengan antibiotik; deodoran mobil; deodoran untuk pakaian; deodoran untuk pakaian dan tekstil;
desinfektan; desinfektan sabun wangi; desinfektan untuk instrumen medis; desinfektan untuk keperluan kebersihan;
desinfektan untuk keperluan medis; desinfektan untuk keperluan pertanian; desinfektan untuk keperluan sanitasi; desinfektan
untuk lensa kontak; desinfektan untuk penggunaan rumah tangga; desinfektan untuk peralatan dan instrumen medis;
desinfektan untuk toilet kimia; deterjen untuk keperluan dokter hewan; deterjen untuk keperluan medis; disinfektan serba guna;
dupa pengusir serangga; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; farmasi; gel antibakteri; gel pembersih kulit antibakteri
berbasis alkohol; gel perawatan mulut obat; gelang anti nyamuk; insektisida; insektisida untuk keperluan rumah tangga; kain
kasa untuk pembalut; kapas antiseptik; kapas aseptik; kapas penyerap; kapur barus; kompres; kompres mata; krim bibir obat;
krim kaki obat; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim pelindung obat; krim untuk penggunaan
dermatologis; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kalamin; lotion kulit obat; lotion obat; lotion obat
untuk kulit terbakar; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam popok obat; lotion tangan antibakteri; lotion wajah obat;
makanan untuk bayi; makanan untuk makanan enteral; mencuci tangan dengan obat; minuman suplemen gizi; minyak bayi
mengandung obat; obat kumur; obat pelembab bibir; obat salep bibir; obat-obatan; obat-obatan herbal; panty liners [sanitasi];
pasta gigi obat; patch perekat diresapi dengan sediaan farmasi; pelembab kulit obat; pelembab tangan medikasi; pelembab
wajah obat; pembalut wanita; pembasmi serangga; pembersih tangan antiseptik; pencucian anjing [insektisida]; penghilang
bau pada kain; penghilang bau ruangan semprotan; penolak binatang; penolak ngengat; penutup popok; penutup popok dari
tekstil; perban perekat; perban perekat untuk luka kulit; perban telinga; perban untuk luka kulit; perban untuk membalut luka;
pewangi untuk mobil; plester; plester perekat; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok bayi dari kertas dan selulosa, sekali
pakai; popok bayi dari tekstil; popok bayi sekali pakai; popok berenang bayi; popok berenang sekali pakai untuk anak-anak
dan bayi; popok berenang sekali pakai untuk bayi; popok berenang yang dapat digunakan kembali untuk bayi; popok dewasa;
popok dewasa sekali pakai; popok kertas sekali pakai untuk bayi; popok sekali pakai selulosa untuk bayi; popok sekali pakai
selulosa untuk inkontinensia; popok sekali pakai untuk hewan peliharaan; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok untuk
anjing; popok untuk bayi dan inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk inkontinensia; relaksan otot; sabun
antibakteri; sabun desinfektan; sabun karbol; sabun kulit antibakteri; sabun obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk
tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep ruam popok obat; salep untuk mengobati ruam popok; sampo kering obat; sampo obat; sediaan
antibakteri untuk penggunaan hewan; sediaan farmasi untuk hewan; sediaan farmasi untuk inhaler; sediaan farmasi untuk
luka; sediaan herbal untuk keperluan medis; sediaan menghancurkan serangga; sediaan obat nyamuk; sediaan obat untuk
perawatan kulit; sediaan pembasmi serangga; sediaan penghilang bau semua tujuan untuk keperluan rumah
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tangga, komersial atau industri; sediaan penghilang bau udara; sediaan penghilang bau untuk karpet; sediaan penghilang bau
untuk keperluan rumah tangga, komersial atau industri; sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan obat; sediaan
perawatan obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan rambut mengandung obat; sediaan semprotan obat hidung;
semprotan antibakteri; semprotan pewangi udara; shampoo ketombe obat; solusi injeksi untuk keperluan medis; suplemen
makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen
makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan
medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan untuk manusia; suplemen nutrisi; suplemen probiotik;
suplemen vitamin dan mineral; susu bubuk untuk bayi; tablet vitamin efervesen; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu
sekali pakai diresapi dengan lotion penolak serangga untuk digunakan manusia; toner kulit obat; vitamin; vitamin untuk anak-
anak; vitamin untuk bayi; vitamin untuk hewan; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:12:06
540   EtiketJID2022065702

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Taman Asri Blok M No. 17 RT011/RW001 Kel. Cipadu. Kec. Larangan, Kota
Tangerang, Banten, 15155

Perkumpulan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAFINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MAFINDO merupakan singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang merupakan bagian dari
nama badan hukum pemohon

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan acara

pendidikan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; organisasi acara pendidikan; organisasi pemutaran film; pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan, pengajaran dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:12:12
540   EtiketDID2022065703

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palem Merah Blok UN no. 26, BSD, Tangerang Selatan, Kota Tangerang Selatan,
Banten, 15318

Erna Damayanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: eklektika_living
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bingkai kayu; Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti penyimpanan terbuat dari plastik; Vas (Jambangan); angka lilin;

anyaman jerami; arca (patung-patung) dari kayu, lilin, plester atau plastik; bantal beraksen; bantal untuk furnitur; barang
anyaman; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; boneka
binatang; cermin dekoratif; cermin kamar mandi; furnitur antik; furnitur khusus; gagang pintu dari gerabah; gagang pintu dari
kayu; gagang pintu dari plastik; gagang pintu, bukan dari logam; karya seni yang terbuat dari ambar; karya seni yang terbuat
dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni yang terbuat dari plastik; karya seni
yang terbuat dari plester; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kursi [kursi]; meja; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari
plastik; meja teh; model skala [ornamen] dari plastik; model skala [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu;
model skala [ornamen] lilin; panel kayu dekoratif [furnitur]; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung lilin; patung tulang;
patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung kayu; patung-patung lilin; patung-patung
plastik; patung-patung plester; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; pembagi ruang; perabot dapur
yang dibuat khusus; peti kayu; peti untuk mainan; rak kayu [perabot]; table centrepieces [ornamen] terbuat dari lilin; table
centrepieces [ornamen] terbuat dari plester; tempat penyimpanan, bukan dari logam; ukiran kayu; wadah, bukan dari logam,
untuk penggunaan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:19:55
540   EtiketJID2022065708

730 Nama Pemohon : Perkumpulan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia
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Alamat Pemohon : Komp. Taman Asri Blok M No. 17 RT011/RW001 Kel. Cipadu. Kec. Larangan, Kota
Tangerang, Banten, 15155

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAFINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MAFINDO merupakan singkatan dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia yang merupakan bagian dari
nama badan hukum pemohon

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi ahli dibidang kejahatan siber; Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan

kemanusiaan; Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial
kemasyarakatan; Sosial kemasyarakatan; Yayasan Sosial Kemasyarakatan; jasa penyediaan informasi secara daring (online)
dibidang hukum; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan bencana, pencegahan kejahatan dan pencegahan
bencana melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:23:33
540   EtiketDID2022065711

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bale Mulia Residence Kav J 144, Kebon Agung, RT 009 Rw 037, Sendangadi, Mlati,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55285

Gabrile Saretta Amanda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: little GOO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu, biru, pink, kuning, hijau, putih, hitam, peach
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan dasar untuk membuat susu kocok; Buah-buahan dalam kaleng; Hasil produksi susu; Makanan ringan berbahan

dasar singkong; Minyak kenari (kacang); Sediaan biji-bijian; Sediaan kacang; Sediaan kacang mede; Sediaan wortel; Suet
(lemak pada pada sapi) untuk makanan; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; ayam; baby corn, diolah; buah dan
sayuran kaleng; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; bubuk keju; buncis, diolah; ceri, beku; ceri, keringkan; daging asap;
daging atau ikan kalengan; daging irisan; daging olahan asap; daging sapi; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap
untuk dimasak; dendeng; headcheese (keju tanpa lemak); ikan asap; irisan buah; irisan buah, kalengan; irisan sayuran,
kaleng; jagung manis, diolah; jagung manis, kalengan; kacang almond, ditumbuk; kacang digoreng ulang; kacang dikupas;
kacang kaleng; kacang panggang; kacang panggang dalam saus tomat; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan; kacang,
diolah; kacang, kalengan; keju; keju Fondue; keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju yang
mengandung rempah-rempah; kentang goreng singkong; kentang panggang; keripik apel; keripik pisang; keripik singkong;
kroket ayam; lassi (minuman yoghurt); lemak daging sapi; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan ringan berbahan dasar
kacang; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan yang terbuat dari daging; manisan almond; minuman
berbahan dasar susu almond; minyak wijen; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olesan berbahan dasar kacang;
olesan keju; pengganti keju; produk daging sapi; produk ikan asap; produk makanan laut (diasap); pulses (kacang-kacangan),
diolah; quince (buah), diolah; salad ayam; sate [daging panggang yang ditusuk]; saus kacang; saus keju; sayap ayam;
sayuran asin; sayuran cepat beku; sayuran kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sediaan buah
merah; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia; sediaan sayuran merah; selai ceri; selai kacang mete; selai prem
merah; selai rasberi; souffle keju; stik keju; susu skim; wortel, diolah; wortel, kalengan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:27:19
540   EtiketJID2022065713

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Taman Asri Blok M No. 17 RT011/RW001 Kel. Cipadu. Kec. Larangan, Kota
Tangerang, Banten, 15155

Perkumpulan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TURN BACK HOAX MAFINDO (MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA)
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Masyarakat Anti Fitnah Indonesia merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon. Turn back
hoax merupakan slogan.

591 Uraian Warna : Kuning (C6BE3D); Putih (F7F6F9); Biru (33337A)
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi ahli dibidang kejahatan siber; Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan

kemanusiaan; Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial
kemasyarakatan; Sosial kemasyarakatan; Yayasan Sosial Kemasyarakatan; jasa penyediaan informasi secara daring (online)
dibidang hukum; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan bencana, pencegahan kejahatan dan pencegahan
bencana melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:30:57
540   EtiketJID2022065715

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Taman Asri Blok M No. 17 RT011/RW001 Kel. Cipadu. Kec. Larangan, Kota
Tangerang, Banten, 15155

Perkumpulan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TURN BACK HOAX MAFINDO (MASYARAKAT ANTI FITNAH INDONESIA)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Masyarakat Anti Fitnah Indonesia merupakan bagian dari nama badan hukum pemohon. Turn back
hoax merupakan slogan.

591 Uraian Warna : Kuning (C6BE3D); Putih (F7F6F9); Biru (33337A)
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan acara

pendidikan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; organisasi acara pendidikan; organisasi pemutaran film; pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan, pengajaran dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:31:35
540   EtiketJID2022065716

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Kehakiman B 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
R. JUSTISIARI PERDANA K SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: West Java Digital Council
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
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 penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; 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.; Layanan hiburan dan
pendidikan yaitu menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh tentang teknologi augmented reality melalui situs
web; Layanan hiburan dan pendidikan yaitu menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas
virtual melalui situs web; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial, berkumpul,
dan pesta untuk anggota klub; Layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan dan menyelenggarakan konferensi dan seminar
di bidang realitas virtual, realitas tertambah, kecerdasan buatan dan internet of things; Menyediakan database komputer,
elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Penyediaan tutorial online dan sesi
pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi
antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi
perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan
aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak
untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk
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otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari
basis data komputer atau melalui Internet; bimbingan terhadap para wirausaha di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan
inovasi (pelatihan); buletin elektronik di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan inovasi; jasa hiburan, yaitu, penyediaan
podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di
bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan,
hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data
elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; kursus pembelajaran jarak
jauh; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan
pendidikan dan pelatihan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; layanan
pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan, konferensi pendidikan
dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual; melakukan kursus
pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan seminar; memimpin kelas; mengatur dan
melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, kongres, konferensi dan simposium; mengatur kursus pelatihan; mengatur lokakarya dan
seminar; mengatur seminar pelatihan; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; menyediakan berita
dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan hiburan dan pendidikan menggunakan
blockchain, buku besar (ledgers) yang didistribusikan, mata uang digital, mata uang virtual, aset digital dan blockchain, aset
digital, token digital, token kripto, token yang tidak dapat dipertukarkan, dan token utilitas; menyediakan kursus pengajaran di
bidang teknologi; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan sebuah situs web (website) yang
menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di
bidang teknologi komunikasi; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya dengan teknologi medis; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi
realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas
virtual/maya (virtual reality) melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:36:03
540   EtiketJID2022065718

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Taman Asri Blok M No. 17 RT011/RW001 Kel. Cipadu. Kec. Larangan, Kota
Tangerang, Banten, 15155

Perkumpulan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : hanya logo
591 Uraian Warna : Kuning (C6BE3D); Putih (F7F6F9); Biru (33337A)
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan acara

pendidikan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; organisasi acara pendidikan; organisasi pemutaran film; pendidikan
dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan, pengajaran dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:37:57
540   EtiketDID2022065719

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kaum Sari RT. 001 RW. 005 Kelurahan. Cibuluh , Kota Bogor, Jawa Barat, 16151
PT FURNIMART MEBELINDO SAKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FURNIMART + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FURNIMART = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah, putih, Orange, Kuning, Pink Muda, Pink Tua, Ungu Muda, Ungu Tua, Biru Tosca, Hijau Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 20
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan rumah
tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur, peralatan
makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-produk
untuk badan dan kecantikan; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa penjualan perabotan; Jasa toko eceran; Jasa toko
eceran secara online; Layanan grosir dan eceran perabotan rumah; Pusat perbelanjaan yang menjual peralatan rumah
tangga, furnitur, barang elektronik; Toko perabotan; belanja online; jasa grosir untuk perabotan; jasa penjualan perabot rumah
tangga; jasa toko retail secara online yang meliputi perangkat lunak komputer yang tersedia melalui internet dan jaringan
komunikasi komputer dan elektronik lain; layanan grosir yang berkaitan dengan perabot; layanan pemasaran online; layanan
ritel untuk perabotan; layanan ritel yang berkaitan dengan perabot; layanan toko grosir menampilkan perabotan; layanan toko
grosir online yang menampilkan perabotan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan perabotan; toko grosir; 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===
===Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Lemari anak-anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari buku; Lemari
hias; Lemari kaca; Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari
logam; Lemari rias; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar
tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja
cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja ruang makan; Meja sudut; Meja tamu; Meja televisi; Penutup pakaian
(lemari pakaian); Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; Rak meja [perabot]; Ranjang (Tempat Tidur); Tempat tidur
per (spring bed); bantal kursi; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per;
kursi [kursi]; kursi [perabot]; kursi bar; kursi berlengan; kursi direktur; kursi goyang; kursi santai; kursi untuk anak-anak; lemari;
lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari arsip; lemari berlaci; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan
cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur;
lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari peraga
perhiasan; lemari piring; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan
buffet; meja; meja bar; meja berlaci; meja kantor; meja kerja; meja komputer; meja kursi cafe; meja makan; meja pajangan
[perabot]; meja rias; meja tulis; perabot rumah tangga; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; rak pakaian [perabot]; rak
untuk lemari arsip; sofa; sofa luar ruangan; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; tempat tidur; tempat tidur bean bag;
tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur dipan; tempat tidur kursi; tempat tidur sofa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:40:26
540   EtiketJID2022065720

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Taman Asri Blok M No. 17 RT011/RW001 Kel. Cipadu. Kec. Larangan, Kota
Tangerang, Banten, 15155

Perkumpulan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : hanya logo
591 Uraian Warna : Kuning (C6BE3D); Putih (F7F6F9); Biru (33337A)
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi ahli dibidang kejahatan siber; Lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang sosial dan

kemanusiaan; Organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pelayanan kemasyarakatan; Organisasi sosial
kemasyarakatan; Sosial kemasyarakatan; Yayasan Sosial Kemasyarakatan; jasa penyediaan informasi secara daring (online)
dibidang hukum; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan bencana, pencegahan kejahatan dan pencegahan
bencana melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:42:06
540   EtiketJID2022065721

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apiary Lippo St. Moritz Office Tower, Jl Puri Indah Raya No. 3, Kel. Kembangan
Selatan, Kec. Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT SUPER GIGA GENERASI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CONTENT CATWALK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Content Catwalk (english, prenomina), dimana Content berarti Konten, dan Catwalk berarti panggung
untuk pertunjukan busana
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591 Uraian Warna : Hijau, Putih, dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa 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 videografi; Layanan fotografi; Layanan hiburan untuk perjalanan, yaitu, menyediakan basis data interaktif
online berupa video dan konten buatan pengguna yang mengandung gambar digital, foto, teks, grafik, audio, klip video, konten
multimedia, dan pertunjukan visual dan audio; Layanan yang menyediakan studio audio, video, program TV, foto dan gambar;
Menyediakan layanan berbagi dan mencari foto dan video secara online untuk orang lain; ajang pemilihan kontes (hiburan);
expo mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; fotografi udara; hiburan dalam sifat peragaan busana; 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/layanan hiburan, yaitu, menyediakan permainan realitas campuran (mixed reality games), hiburan
interaktif dan konten dan pengalaman realitas campuran (mixed reality); layanan hiburan dalam sifat kontes yang menarik;
pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan; pengaturan, penyelenggaraan dan
pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi, event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga
dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser
musik, festival, tur serta pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengorganisasian, pengaturan dan
pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar, lokakarya, acara dan kegiatan budaya,
konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus pelatihan; penyewaan
kios-kios (kiosks) fotografi dan/atau videografi untuk menangkap (capturing), mengunggah, mengedit dan berbagi (sharing)
gambar dan video; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan dengan peluncuran produk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:43:00
540   EtiketJID2022065723

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Kehakiman B 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
R. JUSTISIARI PERDANA K SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Indonesia Digital Council
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
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 penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; 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.; Layanan hiburan dan
pendidikan yaitu menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh tentang teknologi augmented reality melalui situs
web; Layanan hiburan dan pendidikan yaitu menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas
virtual melalui situs web; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial, berkumpul,
dan pesta untuk anggota klub; Layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan dan menyelenggarakan konferensi dan seminar
di bidang realitas virtual, realitas tertambah, kecerdasan buatan dan internet of things; Menyediakan database komputer,
elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Penyediaan tutorial online dan sesi
pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi
antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi
perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan
aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak
untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk
otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari
basis data komputer atau melalui Internet; bimbingan terhadap para wirausaha di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan
inovasi (pelatihan); buletin elektronik di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan inovasi; jasa hiburan, yaitu, penyediaan
podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di
bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan,
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hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data
elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; kursus pembelajaran jarak
jauh; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
disediakan secara online; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan
pendidikan dan pelatihan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; layanan
pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan, konferensi pendidikan
dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual; melakukan kursus
pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan seminar; memimpin kelas; mengatur dan
melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, kongres, konferensi dan simposium; mengatur kursus pelatihan; mengatur lokakarya dan
seminar; mengatur seminar pelatihan; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; menyediakan berita
dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan hiburan dan pendidikan menggunakan
blockchain, buku besar (ledgers) yang didistribusikan, mata uang digital, mata uang virtual, aset digital dan blockchain, aset
digital, token digital, token kripto, token yang tidak dapat dipertukarkan, dan token utilitas; menyediakan kursus pengajaran di
bidang teknologi; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan sebuah situs web (website) yang
menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di
bidang teknologi komunikasi; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya dengan teknologi medis; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi
realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas
virtual/maya (virtual reality) melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:43:13
540   EtiketDID2022065724

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. CIDENG TIMUR NO. 36, PETOJO UTARA, GAMBIR, JAKARTA PUSAT, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

PT. ASIETEX SINAR INDOPRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCCO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, KUNING GADING
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat terbuat dari wol; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju

hangat tenis; Baju tidur; Bra yoga; Celana jeans; Celana joging; Celana ketat yoga; Celana olahraga; Celana pelindung kaki;
Celana pendek selancar; G-string; Gaun malam; Jaket bulu atau wol; Jubah mandi berkerudung; Kemeja Hawaii; Masker
penutup mata untuk tidur; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga;
Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian joging; Pakaian luar;
Pakaian luar dan berkemah; Pakaian olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian tidur; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian
untuk yoga; Switer lengan panjang; Syal untuk menutup kepala; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt
lengan panjang; T-shirt lengan pendek; atasan bayi; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik
untuk yoga; atasan olahraga; atasan rajut; atasan untuk anak-anak; atasan untuk wanita; baju dalam; baju hamil; baju hangat;
baju ketat; baju olahraga; baju one-piece; baju rajut; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk orang dewasa; bikini;
blazer; blazer [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan pendek; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits untuk orang
dewasa; bodysuits untuk wanita; bolero; bra; bra bersalin; bra perekat; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan
[pakaian]; celana atletik; celana bayi [pakaian]; celana bersalin; celana boxer; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana
dalam wanita; celana formal; celana kasual; celana ketat atletik; celana kulit; celana panjang; celana panjang untuk anak-
anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda;
celana pendek bulu; celana pendek denim; celana pendek golf; celana pendek tinju; celana pendek untuk pria; celana pendek
untuk wanita; celana pof; celana renang; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana yoga; celemek [pakaian];
celemek kertas; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; dasi; dasi kupu-kupu; daster;
gaun; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun pembaptisan; gaun pesta; gaun seremonial untuk wanita;
gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; gaun yang terbuat dari kulit; jaket [pakaian bisnis];
jaket [pakaian]; jaket bawah; jaket bomber; jaket bulu; jaket denim; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan
malam; jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jas hujan motor; jas kulit; jeans biru;
jilbab; jubah; jubah bulu tiruan; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; kamisol; kaos; kaos yoga; kaus; kaus [baju ketat];
kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki pria; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki tenis;
kaus lengan pendek; kaus pengendara sepeda; kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp;
kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja otot; kemeja tenis; kemeja untuk dipakai dengan
jas; kemeja untuk jas; kerudung; kerudung [pakaian]; kombinasi [pakaian]; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang dilengkapi
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dengan bra cup; kostum tari; kostum untuk digunakan dalam permainan peran; legging [celana panjang]; legging [penghangat
kaki]; legging menjadi celana panjang; lingerie bersalin; maillots [kaus kaki]; mantel; mantel bulu tiruan; mantel denim; mantel
kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel pagi; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; masker wajah [pakaian],
bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; overshirts; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian bawahan dari bulu; pakaian
bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian
bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang;
pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian dalam wanita; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian hamil; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kulit domba; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian
luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian mewah; pakaian olah raga;
pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara
sepeda; pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian
santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian siap pakai; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tidur;
pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni bela diri; pakaian
untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam;
pakaian wol; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian, alas kaki, tutup kepala;
pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; penghangat tubuh; penutup wajah
[pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang; piyama; piyama rajut;
piyama untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; puncak tabung; rok; rok atletik; rok golf; rok maxi;
rok mini; rok tabung; rompi bawah; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan
dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung
tangan rajutan; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu;
selendang [pakaian]; selendang untuk di pantai; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola;
sepatu golf; seragam; seragam atletik; seragam baseball; seragam karate; seragam olahraga; setelan celana untuk wanita;
setelan jas; setelan pakaian formal wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; sweater bayi; sweater katun; sweater ringan;
syal leher [muffler]; syal yang melingkar di leher; topi golf; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:43:52
540   EtiketDID2022065725

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bale Mulia Residence Kav J 144, Kebon Agung, Rt  009, Rw 037, Sendangadi, Mlati,
Sleman DIY, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55285

Gabrile Saretta Amanda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: little GOO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu, biru, pink, kuning, hijau, putih, hitam, peach
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan Pastri; Bahan dasar pizza; Beras; Biskuit selai kacang; Es kristal; Es silinder; Keju gembung [camilan jagung];

Mie; Mie jepang; Muffins; Pai isi daging; Panettone (roti manis); Pasta; Rempeyek; Roti bun dengan selai; Saus Pizza;
Sediaan hidangan pasta; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Serbuk garut Jepang untuk keperluan
kuliner; Teh hijau jepang; adonan panekuk; adonan pizza; adonan puff pastry (roti); bawang putih bubuk; biji kiwicha olahan;
biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; biskuit mentega kecil; bola keju gembung [camilan jagung]; brondong jagung;
bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum; camilan jagung gembung; campuran muffin; campuran panekuk; campuran
pastry; campuran untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; cokelat yang mengandung susu; es krim tanpa-
susu; gandum, diolah; gula aren; gula cair; gula gula non-obat; gula tebu bubuk; hidangan pasta; hidangan penutup puding
berbahan dasar nasi; jahe yang diawetkan [bumbu]; kacang jeli; keripik kacang (gula-gula); kerupuk nasi; ketel jagung
[popcorn]; kue beras; kue bola; kue gandum; kue pastry; kue persik; kue prem; kue tar lemon; kue tar raspberry; kulit kue; kulit
pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; liquorice [gula-gula]; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar coklat
probiotik; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makaroni; marsmalow; mie ramen;
mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman cokelat; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan
berbahan dasar kopi; pai; pai daging; pai labu; paket makanan yang terdiri dari pasta atau nasi; pane carasau [roti datar];
panekuk; panna cotta (hidangan penutup); pasta penyedap pandan; pasta untuk sup; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula];
peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pemanis alami;
permen gula tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen peppermint; permen rasa mint; peterseli, kering;
piadina [roti datar]; pinggiran pizza; pizza; popcorn olahan; praline (permen); quesadillas [roti isi]; quinoa, diolah; ramen
[hidangan berbasis mie Jepang]; roti pita; roti singkong [roti keju]; saus pasta; sediaan krim kocok yang kental; sediaan
minuman kakao; sediaan minuman kopi; sereal siap saji; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple organik; sirup
molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup topping maple; tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tart pear; teh jeruk
nipis; teh melati; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; tepung beras; tepung kacang;
tepung kacang kacangan; tepung kentang *; tepung kentang untuk makanan; tepung quinoa; topping marshmallow===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:44:42
540   EtiketJID2022065726

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Taman Asri Blok M No. 17 RT011/RW001 Kel. Cipadu. Kec. Larangan, Kota
Tangerang, Banten, 15155

Perkumpulan Masyarakat Anti Fitnah Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KELAS KEBAL HOAKS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orens, putih dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; melakukan kursus pengajaran, pendidikan

dan pelatihan; melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan seminar
pelatihan; organisasi acara pendidikan; organisasi pemutaran film; pendidikan dan pelatihan untuk tujuan amal; pendidikan,
pengajaran dan pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

30/08/2022 17:49:25
540   EtiketJID2022065728

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Kehakiman B 1, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
R. JUSTISIARI PERDANA K SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jabar Juara Digital
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
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 penyediaan layanan dan informasi pendidikan di bidang teknologi
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; 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.; Layanan hiburan dan
pendidikan yaitu menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh tentang teknologi augmented reality melalui situs
web; Layanan hiburan dan pendidikan yaitu menyediakan publikasi online yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas
virtual melalui situs web; Layanan klub sosial, yaitu, mengatur, menyelenggarakan, dan mengadakan acara sosial, berkumpul,
dan pesta untuk anggota klub; Layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan dan menyelenggarakan konferensi dan seminar
di bidang realitas virtual, realitas tertambah, kecerdasan buatan dan internet of things; Menyediakan database komputer,
elektronik, dan online di bidang hiburan; Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Penyediaan tutorial online dan sesi
pelatihan di bidang perangkat lunak komputer, otomatisasi komputer, otomatisasi data, monitoring dan control komunikasi
antara komputer dan sistem-sistem mesin otomatis, pengembangan perangkat lunak, peralatan-peralatan otomatisasi
perangkat lunak komputer, aplikasi dan integrase database, pengembangan, deployment, manajemen sistem komputer dan
aplikasi, pengujian dan tes otomatisasi perangkat lunak, pemeliharaan dan pengoprasian sistem komputer, perangkat lunak
untuk manajemen hubungan pelanggan / customer relationship management (CRM), perangkat lunak untuk memelihara dan
mengoperasikan sistem-sistem komputer, perangkat lunak robotika, dan perangkat lunak artificial intelligence untuk
otamatisasi bisnis atau kegiatan usaha; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari
basis data komputer atau melalui Internet; bimbingan terhadap para wirausaha di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan
inovasi (pelatihan); buletin elektronik di bidang teknologi bisnis kewirausahaan dan inovasi; jasa hiburan, yaitu, penyediaan
podcast dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa pelatihan dan pendidikan yang
menyediakan informasi pendidikan secara online dari database komputer atau Internet; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di
bidang teknologi; jasa pendidikan, yaitu, penyediaan konferensi, lokakarya, dan diskusi panel dalam bidang teknologi, Internet,
perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi dan acara pendidikan,
hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa-jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data
elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-data yang disimpan dalam arsip; kursus pembelajaran jarak
jauh; layanan pelatihan di bidang sistem keamanan data; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh
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disediakan secara online; layanan pendidikan dan hiburan yang disediakan oleh asosiasi kepada anggotanya; layanan
pendidikan dan pelatihan; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; layanan
pengaturan dan penyelenggaraan kelas-kelas pendidikan, seminar pendidikan, road show pendidikan, konferensi pendidikan
dan presentasi pendidikan mengenai infrastruktur virtual, penyimpanan virtual dan jaringan virtual; melakukan kursus
pelatihan; melakukan kursus pelatihan di bidang teknologi dan inovasi; melakukan seminar; memimpin kelas; mengatur dan
melakukan kursus pelatihan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan
seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, kongres, konferensi dan simposium; mengatur kursus pelatihan; mengatur lokakarya dan
seminar; mengatur seminar pelatihan; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; menyediakan berita
dan komentar bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; menyediakan hiburan dan pendidikan menggunakan
blockchain, buku besar (ledgers) yang didistribusikan, mata uang digital, mata uang virtual, aset digital dan blockchain, aset
digital, token digital, token kripto, token yang tidak dapat dipertukarkan, dan token utilitas; menyediakan kursus pengajaran di
bidang teknologi; menyediakan pelatihan on-line; menyediakan sebuah situs web (website) yang menampilkan publikasi yang
tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas tertambah (augmented reality); menyediakan sebuah situs web (website) yang
menampilkan publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas virtual/maya (virtual reality); menyediakan seminar
pelatihan online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online; pelatihan di bidang pengolahan data; pelatihan di
bidang teknologi komunikasi; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan, pengajaran dan
pelatihan; pengaturan dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
publikasi makalah ilmiah dalam kaitannya dengan teknologi medis; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi
realitas tertambah (augmented reality) melalui situs web; publikasi yang tidak dapat diunduh tentang teknologi realitas
virtual/maya (virtual reality) melalui situs web===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 00:15:19
540   EtiketD082022065822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Lebak Muncang Rt001 rw004 Kel. Cilame, Kec. Kutawaringin, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat

EULIS NURLAELASARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A'Mie KHAYR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, hitam, putih, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Ikat pinggang; Sweater; Topi kupluk; kaos; pakaian anak-anak; pakaian pria; pakaian wanita; sandal; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 01:11:08
540   EtiketDID2022065824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl kh muchtar thabrani no 5 ka hangka rt 004 rw 001 no 45 , Kota Bekasi, Jawa
Barat, 17124

dwi yulianto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ayam Bakar Babeh Man
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah , cream, coklat, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bakar; Ayam Bumbu Sate; Ayam Goreng; Ayam goreng Kalasan; Ayam rempah madu; Bekakak Ayam; Gulai ayam;

ayam goreng rempah; daging ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 01:24:55
540   EtiketJID2022065825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Mutiara Y/21 RT. 24 RW. 11 Kel. Banjarbendo - Kec. Sidoarjo, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61225

JUSUF IBRAHIM
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SPELL (Special Programs for English Language & Literacy) English Language & Communication dan
Lukisan

Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; kursus bahasa; penerbitan buku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 01:36:55
540   EtiketDID2022065826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Babatan Pratama 23 / QQ-61, RT/RW 007/008, Kel. Babatan, Kec. Wiyung,
Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

THEN ANTONI FAJARAI, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: SUGIARTO SALIMAN, S.KOM.
Jalan Rungkut Asri Tengah XV/9
Surabaya 60293
Telp. : 031-8713999
HP. : 081615403999
081615403999
Email : dreamidpatent@gmail.com
info@dreamid.com

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALIZAH BIKA AMBON
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Putih, Coklat, Krem, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung; Arang aktif untuk makanan; Bahan makanan yang

sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk
memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan; Bahan perekat untuk makanan; Bakcang (Makanan
beras ketan diisi daging); Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi (roti isi); Bika Ambon; Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit
Kentang (Kue tradisional); Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; 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.; Bubur nasi ayam; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu kue; Bumbu nasi goreng
oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Cairan berbumbu untuk merendam makanan; Campuran Bumbu
beraroma untuk Makanan; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Cone
snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Ekstra ragi untuk makanan; Enchilada [roti isi]; Es krim novelties (bentuk
genggam), yaitu, makanan penutup es krim; GIS (bahan pemekar roti); Gandum giling untuk makanan manusia; Glasir dan
isian untuk makanan manis; Glasir untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Gula
-gula (mesis) untuk menghias kue; Gula tetes untuk makanan; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap
saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Intip goreng (makanan
berbahan dasar beras); Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kenta (makanan
terbuat dari ketan khas dayak); Keripik camilan sereal; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue
Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji
Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue
Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue
Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan
Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung;
Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang
Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue
Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing;
Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus;
Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue
Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue
Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue
Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue
berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula
(termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang
mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang;
Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue
yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan
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dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Madu untuk Makanan manusia;
Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku terutama
terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan sereal
yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan berbahan
dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan
berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton plastik
siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-
buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari
gandum untuk makan pagi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan
bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk;
kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan rasa; Makanan penutup
berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup
mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal;
Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan yang mengandung
campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan
berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal;
Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar
tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras;
Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama
terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang;
Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan
siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair,
terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung
(terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah;
Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat
terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang mengandung tepung; Makanan,
makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan; Monosodium glutamat digunakan
sebagai penambah rasa untuk makanan; Nasi; Nasi Antah; Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu
Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo; Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam
Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau; Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam
Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi
Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo;
Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi;
Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki; Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi
Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi
keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy
original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi
Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh; Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi
Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau;
Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi
Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang;
Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis;
Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan
Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jhejhen dari Madura;
Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi
Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi
Lemak Melayu; Nasi Liwet; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi
Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames; Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi
Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi
Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi
Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate
Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur
Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas
Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk; Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran
dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari
tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam
penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah
diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah
dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Paket makanan dalam
kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Panettone (roti manis); Pasta kue; Pasta, saus
dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus
pastry (kue); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa
dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis);
Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kue dan kembang gula;
Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk
bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat
tepung untuk makanan; Puding (makanan penutup); Pulut Nasi; Ramuan beraroma untuk makanan; Roti Buaya; Roti Canai;
Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin;
Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering;
Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti
panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata;
Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti
yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Sagon (Kue); Saus untuk pasta dan nasi;
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Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan berbahan
karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar
pasta; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Sengkulun (Kue Tradisional); Snack Bar (Makanan); Soufflé (makanan
penutup); Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung kental buat
makanan; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Trehalosa untuk
makanan dan minuman; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku;
adonan puff pastry (roti); adonan roti; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan berbahan dasar
sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk adonan roti dan kue;
bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat;
barbari [roti datar]; bazlama (roti pipih turki); beras plumula untuk makanan; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama
dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit
gandum untuk makanan manusia; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan; bubuk anggur merah untuk digunakan
sebagai penyedap makanan; bubuk soda kue; bubur nasi; bubur, dengan basis susu, untuk makanan; bumbu dan bumbu
berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu nasi
goreng; bumbu nasi kuning; bumbu pasta nasi ayam; cakwe/cakue; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah
kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung
rasa keju; camilan muesli; campuran isian berbasis roti; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk,
pretzel atau popcorn; campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk
sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat
produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); chapati [roti tidak beragi]; corn curls [camilan jagung
kembung rasa rasa]; custard [makanan penutup panggang]; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue;
dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula;
dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; ekstrak malt
digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak
malt untuk makanan; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak
esensial, untuk membumbui bahan makanan; empadões veganos [kue vegan]; esens untuk bahan makanan, kecuali esens
eterik dan minyak esensial; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; essens untuk bahan
makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; garam
untuk mengawetkan bahan makanan; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan,
rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir untuk makanan; gluten yang diolah sebagai bahan
makanan; gula gula untuk menghias kue; gula-gula (dekorasi kue); gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar cokelat
atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang
berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan
utama yang terdiri dari pasta atau nasi; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; intip (makanan terbuat dari nasi
yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan
dasar custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-produk roti; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran
ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan
fermentasi]; kasutera [kue bolu Jepang]; keripik camilan sereal instan; keripik nasi; kertas nasi yang bisa dimakan; kerupuk
nasi; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas
gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon
aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es
krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang;
kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue kering; kue
kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas
bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-
pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal;
kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar
lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis
cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga;
kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kulit kue; kulit pastry puff (roti); kunyit untuk makanan;
lomper [roti pipih berbasis kentang]; madu untuk makanan dan minuman; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi,
dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran;
makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur,
tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang pra-paket yang
terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan
batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas
ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan
untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur
dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain);
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan
sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa
kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan
penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji
probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar
coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang);
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar
kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati
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singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan
ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan
dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi;
makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan
medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie;
makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi;
makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal;
makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji
terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang
dipanggang; makaroni [kue kering]; maltosa untuk makanan; matzo [roti tak beragi]; menir untuk makanan manusia;
meringues (kue); mille-feuilles (kue); minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; mirror icing [mirror glaze]
(sejenis kue); mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan
sirup]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; molase untuk makanan; nasi ayam; nasi
babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon;
nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong
kikil; nurungji [kerak nasi hangus]; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; onigiri [bola nasi]; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); pati singkong untuk
makanan; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; peach cobbler (kue);
penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau
minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk
makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa makanan untuk digunakan dalam membuat es krim; perasa teh untuk makanan atau
minuman; perasa vanila untuk bahan makanan; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa, selain minyak esensial,
untuk kue; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue yang mengandung larva serangga;
persiapan kue yang mengandung serangga; petits fours [kue]; piadina [roti datar]; popcorn dan makanan ringan berbahan
dasar jagung; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang
terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan
manusia; puding roti; puff pastry (roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak
beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan
daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun
kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras;
roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti
jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti
multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah
srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti
soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly untuk
makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering]; salad nasi; saus untuk nasi; sediaan Makanan dari
Padi-padian; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan
makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; senbei [kerupuk nasi];
shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau
semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); stik roti; taburan cokelat untuk
menghias kue; taburan gula (sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang
dengan berbagai isian]; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tapioka untuk makanan; teh yang ditambahkan dengan
berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung
dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung kentang untuk
makanan; tepung kue; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung untuk makanan dan
minuman; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi];
topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; tostadas (makanan khas
Mexico); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; yaksik [hidangan Korea yang utamanya
terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yule log (kue tradisional)===
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511 Kelas Barang/Jasa : 35, 9
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===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat
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diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan
pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi ponsel;
Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel
pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel
pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga
Basket; Baterai ponsel (baterai isi ulang); I-Ring untuk ponsel genggam; Jam tangan gelang dan gelang tangan yang
mengomunikasikan data ke asisten digital pribadi ponsel pintar dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan
komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kamera konferensi
video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kasing ponsel; Keyboard untuk ponsel; Konektor ponsel untuk kendaraan;
Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai
ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya usb untuk ponsel; Penyangga tangan,
dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone),
komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk
genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan
pemutar suara dan video portabel; Perangkat elektronik yang dapat dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang, dan gelang tangan
yang terdiri dari perangkat lunak yang mengomunikasikan data ke asisten digital pribadi, ponsel pintar, dan komputer pribadi
melalui situs web Internet dan komputer lain serta jaringan komunikasi elektronik; Perangkat komputasi yang dapat dikenakan
terutama terdiri dari perangkat lunak dan layar tampilan untuk koneksi ke komputer komputer tablet perangkat seluler dan
ponsel untuk memungkinkan realitas virtual realitas tertambah dan pengalaman dunia realitas campuran; Perangkat lunak
computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help
desk untuk computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem
HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan
perangkat komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar,
perangkat komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC,
dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi untuk berkomunikasi dengan konsol game komputer pribadi
perangkat digital pribadi dan ponsel mengenai waktu kecepatan kecepatan langkah yang diambil keterampilan atletik kalori
yang terbakar kelincahan gerak keseimbangan koordinasi dan fleksibilitas; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak
aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang memantau melacak dan membandingkan aktivitas olahraga
dan tingkat kebugaran; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital
pribadi yang memberikan penilaian kebugaran dan skor kebugaran dengan membandingkan kinerja atletik sebelumnya dan
tingkat kebugaran dengan kinerja atletik dan tingkat kebugaran di masa depan dan memberikan saran dan latihan yang
disesuaikan untuk peningkatan di area tertentu dari suatu olahraga atau aktivitas kebugaran tertentu; Perangkat lunak
komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang memberikan tip pelatihan
dan latihan yang dipersonalisasi untuk meningkatkan skor kebugaran pengguna; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang mengevaluasi tingkat kebugaran dan atletis pengguna
dan memberikan skor kebugaran; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang
berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar
yang digunakan pada bagian anggota badan; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program
aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen
Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat
serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang
dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan
Intelektual; Program 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; Stand yang
disesuaikan untuk ponsel; Tas khusus untuk ponsel; alat pengisi baterai ponsel yang dapat dibawa; aplikasi perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh
[perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan
komputer tablet; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh;
baterai untuk ponsel; casing untuk ponsel pintar; daya ponsel (baterai isi ulang); dudukan ponsel untuk kendaraan; emoji yang
dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar;
film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; headset nirkabel untuk
telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kasing
tahan air untuk ponsel pintar; keyboard untuk ponsel; kit hands-free untuk ponsel; mikrofon handsfree untuk ponsel; nada
dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh untuk ponsel dan perangkat
nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones)
dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; pelat punggung ponsel; pelindung dan
penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung layar untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper
yang diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan
untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya untuk ponsel; penutup vinil yang secara khusus disesuaikan
untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penyangga ponsel pintar; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; perangkat
elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari
perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui
situs web Internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel
pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi,
pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness); perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak komputer untuk ponsel;
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perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game; perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel;
perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan
perangkat seluler; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.;
ponsel [perangkat telekomunikasi]; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar
dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; screen saver dan perangkat
lunak kertas dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); stasiun
docking untuk ponsel; tali ponsel; tampilan untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tongkat selfie untuk ponsel; wallpaper
yang dapat diunduh untuk komputer dan ponsel===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju

Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk
orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos;
kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju hangat Lengan
panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju
renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian);
Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan
penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan
sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos
kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus
kaki dan sarung tangan; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk
kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana
ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang
denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang
dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian
Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Girdle sebagai
pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat);
Jaket garbadine [pakaian]; Jerkins; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Kun (Rok
Bagian Bawah); Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian);
Masker wajah [busana pakaian]; Meukasah (Baju); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat
pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian
Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments);
Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski;
Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama;
Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi
pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu,
atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap
keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam;
Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat
cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian
hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging;
Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen;
Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga;
Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian
seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian
malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk
olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita
jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu
pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus
yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat,
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t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, 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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang
berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas
kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana,
kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian
ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga,
celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer,
celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun,
gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi,
celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita
termasuk pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian);
Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Peukayan
Daro Baro (Pakaian Adat); Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Sabuk dan ikat pinggang untuk
pakaian; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main;
Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang
(pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi dengan lidah yang menonjol berfungsi
untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Toro (Baju Kurung); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); artikel pakaian
untuk manusia; atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby; atasan baju tanpa lengan; atasan dan bawahan atletik untuk pelari;
atasan dan bawahan atletik untuk yoga; atasan rajut; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju
berburu; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju
kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju
memancing; baju militer; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju
rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi;
baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa; baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; ban lengan [pakaian]; ban
pinggang (pakaian); band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bantalan
penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak dapat
dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup
kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian
dalam]; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; celana; celana anak; celana angin; celana
atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu;
celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana
boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam
wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik;
celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat
seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging;
celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor];
celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang
untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang
yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin;
celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba;
celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana
pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan
karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana
pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk
orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk
wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai;
celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana
tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk
tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chasubles; chemises
(jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup telinga]; cleat untuk
melekat pada sepatu olahraga; corselets; dasi (pakaian); dickeys [bagian depan baju]; earbands [pakaian]; foulards [artikel
pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti;
gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun
pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun
tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya
pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for
footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern
[pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat
pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dan
celana tahan air; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jaket untuk
pengendara sepeda motor; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt,
celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas kulit; jas tiga potong
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[pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi
[Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah pembaptisan; juban [kaus untuk kimono]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian);
kain oto untuk anak-anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah
liur bayi; kantong untuk pakaian; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American
football; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki
panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kemeja
berkerah; kemeja kulit; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerah untuk gaun; kerudung [pakaian]; ketiak gussets
[bagian dari pakaian]; ketuk celana; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono];
koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum rakyat [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak;
kostum untuk digunakan dalam permainan peran; kuk baju; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian];
legging [celana panjang]; legging [penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di
atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit
imitasi; mantel [pakaian]; mantel kulit; mantel laboratorium; mantel rok; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; masker wajah
[pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian;
melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu
menjadi pakaian; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan
dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah
untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan
untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain;
pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu;
pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian
dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam
tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian
dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian
dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk
di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan;
pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian
kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian
kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga);
pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca;
pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi;
pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel;
pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah
raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk
menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara
sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis
atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang;
pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang
untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai;
pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian siap pakai; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian
stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan;
pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian
tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus
untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk
bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak
laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian
untuk berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang
pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan,
jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja
(overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur,
kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat,
pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin
dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing;
pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri
atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan
tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif
atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian];
pelindung kaki (celana); penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penutup wajah
[pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian; puncak jogging; rajutan [pakaian]; replika celana
pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok
denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian];
sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal kulit; sapu tangan [pakaian];
sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan untuk
pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai pakaian; sepatu bayi rajutan; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu panjat;
sepatu renda; sepatu santai; sepatu untuk pakaian santai; seragam karate; set pendek [pakaian]; setelan baju (sweat suits)
sweater; setelan celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk
olahraga; setelan rok; slip  pakaian dalam; sriwal (pakaian); stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut;
sweater katun; sweater leher kru; syal renda; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali
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untuk bra [bagian pakaian]; tanaman legging; tas sepatu kriket; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi kertas
[pakaian]; topi koki; topi pesta [pakaian]; topi rajut; topi rajutan; tubuh [pakaian]; tutup kepala anak-anak; wimples
(pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 01:53:10
540   EtiketDID2022065829

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP POLONIA RIVERVIEW, JALAN ADISUCIPTO NO A16 , Kota Medan,
Sumatera Utara, 20157

FELIX STANLEY / PT SAUDARA UTAMA MAJU MAKMUR ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUMMA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : dapat digunakan dan/atau diisi dengan segala warna
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan

makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Andewi (pengganti
kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apang; Arang aktif untuk
makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asidah (dodol khas ambon); Aunu Senebre; Bahan campuran minuman berbahan dasar
kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan pemanis untuk kue atau
minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk memasak makanan;
Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang (Makanan beras
ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa kacang tanah, rasa
coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa ayam kecap;
Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Bandros; Baozi (roti isi); Bawang dayak kering (Bumbu); Bawang merah
bubuk; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras
organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang digabungkan dalam satu paket
dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu
paket dengan bumbu dan perasa; Berego; Berondong jagung; Bihun Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji
kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan
dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Biji-bijian yang terbagi dua; Binte Biluhuta; Biskuit (manis atau
gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure;
Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu
makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea;
Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu;
Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolen Pisang; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk bahan makanan
terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan campuran untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah
prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas;
Bubuk spikulas; Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan
dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase; Bubur Ayam; Bubur Baayak; Bubur Mengguh; Bubur Pedas;
Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan; minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis
kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu; minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran
susu; susu coklat.; Bubur havermot; Bubur jagung; Bubur kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu;
Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh; Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan;
Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam
goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bakso; Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-
Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu
Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa;
Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis;
Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang; Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat;
Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan
bubuk; Bumbu kue; Bumbu masak (moto); Bumbu masak dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu
pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup;
Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau
ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap;
Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng; Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng
pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging;
Buras; Burasa; Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Butir gandum yang
keras; Butiran jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk
merendam makanan; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman
berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-
campuran untuk membuat kue; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai Kwe;
Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Chutney Tomat; Cimi-Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng;
Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline
yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan dasar tepung]; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina;
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Cuka quince (buah); Custard; Daun Mint Kering (bumbu); Daun jeruk purut kering (bumbu); Daun mint (bumbu); Daun pandan
kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu); Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dodol;
Dodol Cempedak; Dodol Kandangan; Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Donat
berlubang; Duduli (dodol khas gorontalo); Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan;
Ekstrak coklat; Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak
ragi sebagai olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang
dibekukan); Es Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Konsumsi; Es Lilin; Es
Palu Butung; Es Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar
yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es
stik; Es teler; Es untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang
dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa  (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai
(dodol khas Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah); Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan manusia;
Gandum kupas; Garam Masak beryodium; Garam meja; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur
dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan;
Gelenak; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir untuk makanan manis; Glasir
untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Gogoso; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair
(ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula
sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup
(treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim
(permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang; Gulai Pisang; Gulali; Hamburger sandwiches; Hasil
produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil produksi penggilingan tepung; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan
makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan
yang dimasak; Hintalu Karuang; Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose;
Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng;
Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan; Jawawut yang dikupas; Jenang ketan hitam; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang; Jus
jahe [minuman]; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kapulaga
bubuk; Karamel gula-gula; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai
bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kembang Goyang;
Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-
buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kencur bubuk; Keningar
(bumbu dapur); Kenta (makanan terbuat dari ketan khas dayak); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik
camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik
sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan; Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk
bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk
sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat
Sayur; Ketupat tahu; Klabat; Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo (lemang khas NTT); Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam
kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat;
Kopi durian; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi
yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung;
Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket;
Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu
Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi;
Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue
Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas;
Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial;
Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue
Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis
Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin;
Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso;
Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu
Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue
Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat;
Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue
daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri);
Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi;
Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang;
Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton
(pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu); Labia
Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakso; Lalampa; Lapisan gula; Lapisan
gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai; Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian;
Lempok Durian Riau; Lengkuas bubuk; Lepet; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering;
MSG (Monosodium Glutamate); Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu
untuk Makanan manusia; Madu zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan
dasar madu; Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku
terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan
dasar madu; Makanan berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang
mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium
kontener/alumunium foil maupun kanton plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging
sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran, buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya
terdiri dari nasi, pasta dan atau mi; Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan
dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan
bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku
berupa air es dengan rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan
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dasar sereal [kembang gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat
dari nasi; Makanan penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko;
Makanan ringan batangan yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan
ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar
cokelat; Makanan ringan berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan
berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar
tepung terigu; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut;
Makanan ringan dengan bahan dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau
gandum; Makanan ringan yang terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan
siap saji berbahan dasar mie yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama
terdiri dari beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama
terdiri dari pasta; Makanan siap saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang
diolah; Makanan terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk
sarapan terbuat dari jagung; Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari
pasta; Makanan yang mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal;
Malt untuk makanan; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte /
teh hijau dari jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie
Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie
Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba
kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon
kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan
hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar
teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman
berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan
dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman
karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa untuk makanan; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah;
Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo;
Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau;
Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam
Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi
Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki;
Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir
sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi
salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus
Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh;
Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir
kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi Dendeng Balado; Nasi
Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng
Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng
Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi
Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan
Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi
Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi
Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Liwet; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi
Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames;
Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames
Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi
Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi
Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi
Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi
Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk;
Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-
polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi
dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi
hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi
krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi
untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula;
Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Pai isi daging; Paket
makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala bubuk; Panada;
Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta; Pasta cabai
dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari merah; Pasta
kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau

Halaman 325 dari 1012



sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan sayuran; Pastel daging;
Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pempek sambal (penganan khas jambi
terbuat dari adonan tepung tanpa ikan); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti Mayones; Pengganti Saus Tiram;
Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan ke
makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue); Penyedap rasa dan aroma kopi;
Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Penyedap
rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami
dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Permen; Permen
Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet
(anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam
Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Popcorn yang diberi perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue);
Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal
dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau
sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang
dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk makanan; Produk-produk es krim  berbahan dasar
kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Puding (makanan penutup); Puding Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding
kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam
satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah
yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk
adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry;
Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging; Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti
Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti
bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti
kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di
suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran
(vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang
mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon
(Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal
Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal
Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung;
Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi; Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal
bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal
pedas manis; Sambal sarai; Sambal Gledek; Sambal Merah Padang (Sambal); Sambas; Sambel Gami; Sambel Ikan Asin;
Sambel Lumpang; Sambel Teri Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Samosa; Sandwich egg cheese;
Sandwich smoked beef cheese; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus
Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam
kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah
rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak
[bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan aromatik untuk
kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat tisan non-obat;
Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi; Sediaan hidangan
pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta; Sediaan ravioli; Sediaan
rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan terbuat dari gandum
termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim kocok; Sediaan untuk
membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan
berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan; Seduhan bukan untuk
pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal berbahan dasar
kunyit asam; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan); Serbuk garut Jepang untuk
keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang
dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket
dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sirup berwarna keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko
/ Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti yang belum dimasak; Spätzle (Pasta); Stik
Keju; Sumpia abon; Sumpia abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia udang; Sumpia vegetarian; Sushi; Taffy (gula-gula); Talam
Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle (Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein) dengan
pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh
bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor;
Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte;
Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor;
Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Herbal;
Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor; Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-
sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung
jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky; Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk
makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan;
Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Thyme kering untuk digunakan sebagai bumbu; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung
diisi potongan ayam; Trehalosa untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari
Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Won ton (pangsit
china); Yangko (kue moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding); Zat
pengikat untuk es konsumsi; acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang; aditif gluten untuk keperluan kuliner;
adonan; adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada;
adonan filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan
pizza; adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk
digoreng; adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk
memasak; air laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis
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permen; almond manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair
(pasta); apel berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam
chutney; bagel multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan;
bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim
berbahan dasar kedelai; bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis;
bahan pengikat untuk es krim; baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda
[soda bikarbonat untuk keperluan memasak]; baklava; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic
glaze [pemanis alami]; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula; barbari [roti datar];
batang energi berbasis sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal
yang mengandung serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang energi, selain untuk tujuan diet
atau medis; batang es buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang
bawang merah; bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [bumbu];
bawang putih olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; bazlama (roti pipih turki); beras analog
(Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan;
beras putih; beras sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan
sayuran dan daging sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia;
bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung
sedang dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar,
dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi
cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan
kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya
Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread]; bingkisan buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempah-
rempah); biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit (rusks); biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit
buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit keju; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang
mengandung toffee; biskuit mentega; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi ketan;
bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah (gula-gula); buah kering berlapis cokelat; buah yang dilapisi
cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai; bubuk cabai [bumbu];
bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk
coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ; bubuk kari [rempah-rempah];
bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk kokoa; bubuk kurma
kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk pengembang;
bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk untuk membuat es
krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras untuk keperluan
kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur, dengan basis susu,
untuk makanan; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan bumbu berbasis kakao
untuk makanan dan minuman; bumbu dari bawang merah (condiment); bumbu kacang kedelai [penyedap]; bumbu kari; bumbu
makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu nasi kuning; bumbu olahan
[bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta nasi ayam; bumbu rawon; bumbu
rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu
taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; bumbu yang dioles; bunga atau daun untuk digunakan sebagai
pengganti teh; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [sandwich]; burger
keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai
pemanis; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu]; cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu); cake frosting [icing]; cakwe/cakue;
callisons [gula-gula]; camilan granola; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan;
camilan jagung gembung; camilan jagung kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan;
campuran adonan tempura; campuran adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran biskuit;
campuran bubuk untuk sediaan minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk
rebusan; campuran bumbu untuk rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat
instan; campuran es krim; campuran gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi;
campuran kopi dan Chicory; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri
dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran muffin; campuran pancake gurih; campuran panekuk; campuran panekuk instan;
campuran pastry; campuran puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran roti;
campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran
sawi putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk
membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh
kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran
untuk sediaan saus; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti dengan
toping); cancha paccho [kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cangkir cokelat
yang bisa dimakan; cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan;
caper; cañihua, diproses; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti tidak
beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chimichangas [tortilla isi goreng]; chinese
stuffed dumplings (gyoza, cooked); chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie; chow-chow [bumbu]; chulpi [kernel
jagung yang dipanggang]; churros; chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney mangga [sambal]; chutney tomat hijau;
chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat berbentuk telur; cokelat couverture; cokelat dan
produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang;
cokelat hitam; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-
cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat
hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah manis; cookie bebas gluten; cookie berlapis
cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung kembung rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous
[semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee; crepes; crispbread; crouton; crumble
(hidangan) apel; crumble mixes (campuran remah-remah); crumpets; cuka; cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik;
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cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan;
cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka
raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake
cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun ketumbar, dikeringkan; daun sage [bumbu];
daun sage, kering; daun stevia (pengganti gula); daun teh; daun teh, yang diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue;
dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi
kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue;
dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat;
dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad (saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce
de leche (hidangan); ekspresso; ekstrak kakao untuk konsumsi manusia; ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa
untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai
penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner;
ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui
bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; empadões veganos [kue vegan]; empanadas
veganas [pai vegan kecil]; enting-enting kacang; es; es batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es berperisa; es
buah; es buah yang bisa dimakan; es coklat; es dalam bentuk bubuk atau butiran; es gula-gula; es kopi; es krim; es krim
berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan
menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve
(hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet
dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es mambo; es muncul; es podeng; es putar; es rasa; es sayuran yang
dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk
penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan
minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan selain minyak esensial; espreso; essens
untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan];
flatbreads; floating islands (hidangan penutup); focaccia [roti]; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan
kuliner; gandum hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang
dihancurkan; gandum yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam
beraroma; garam berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen;
garam seledri; garam untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam,
mustard; gelang permen; gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan
nasi Korea]; ginseng olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman;
glasir madu treacle untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang
diolah sebagai bahan makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah];
gochujang [pasta cabai fermentasi]; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula bit; gula buah; gula
bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk
menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal;
gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis
rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula
rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-
gula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat
untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin;
gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi
pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gula-gula untuk produk yang dipanggang; ham glasir; hamburger [sandwich]; hardtack
[biskuit]; harissa [bumbu]; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan
yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan;
hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan pasta; hidangan penutup dari
buah; hidangan penutup dari buah (fruit cobblers); hidangan penutup dari buah cherry (cherry cobbler); hidangan penutup
puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur labu]; hot dog [sandwich], pai
daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; injera
[flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar
cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan dari susu; isi berbahan dasar
custard untuk kue dan pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi cokelat untuk produk-produk roti;
jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang; jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk
digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole pedas dengan campuran ikan dan
daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu Korea yang terbuat dari makanan
laut asin dan fermentasi]; jiaozi [pangsit isi]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang berlapis cokelat; kacang berlapis gula
[gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kacang macadamia berlapis cokelat; kafein
tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang mengandung kelor; kalung permen; kanji dr
tepung jagung; kantong kopi, terisi; kantong teh; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul
kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat;
karamel keras berlapis gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah];
kecap; kecap [soy sauce]; kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula
beku berbahan dasar almond; kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar
kacang mete; kembang gula beku berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula
beku berbahan dasar sereal; kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri
(bumbu); keping cokelat; kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco;
keripik [produk sereal]; keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum
utuh; keripik jagung; keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari
mi goreng; keripik tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung yang dibakar; kertas
nasi yang bisa dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerucut untuk es krim; 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 stick tongkol; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk
udang; ketan durian; ketan hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan
sebagai bumbu; ketumbar tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras
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malt fermentasi]; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi;
kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng;
kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi
yang mengandung kelor; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim
maple; krim-krim coklat; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas
bengkulu); kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan);
kue bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat;
kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue
jinten / kue biji ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju;
kue kelor; kue kering; kue kering beku; kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel;
kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai;
kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit;
kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat;
kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan;
kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang
mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis coklat dari tepung keto;
kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit
pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk makanan; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lapisan gula (frosting);
lasagna; lem lebah; lem yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon
serbat [gula-gula]; lemper ayam; liquorice [gula-gula]; lo cu pan hakka; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan;
lokio, keringkan; lolipop [gula-gula]; lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu
campuran; madu chancaca; madu herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk
makanan dan minuman; madu, madu sirup; makan gandum; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan
siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura
sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang
utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri
terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura;
makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi
berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta;
makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung
(SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan
berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan
makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula
dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras,
kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain); makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk
batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup
beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan
dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat;
makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup
gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan
ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian;
makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar
gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang); makanan ringan berbahan dasar granola probiotik;
makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao
probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan
dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi;
makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal bebas gluten; makanan ringan berbahan
dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan berbahan dasar tepung kentang; makanan
ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen
nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal;
makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum
diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan,
berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar
mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk
batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan
keju; makaroni keju; makaroni salad; malt untuk konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala
Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan; mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen; maple
spreads (olesan); marinades (cairan yang memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak
beragi]; maté (minuman infused); mayones; membalikkan gula; menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica;
merica (bumbu); meringues (kue); meses; mi dari tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten;
mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum; mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie
kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie
soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon; mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang
mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak
dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan; minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan
dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat;
minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan
dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao
dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi,
kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman
berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman
berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim
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busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis
chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat;
minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar
coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus
ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe;
minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan campuran susu;
minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang
dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh;
minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha);
minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang
terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-
minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis
kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup];
mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-yokan-no-moto [Makanan Jepang
terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; mizuame [sari pati ketan] [permen]; molase delima; molase untuk makanan; moster; msg
(penyedap rasa); muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk
menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi
gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning; nasi rawon; nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi
yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak; nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang
yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nonpareils (permen); nurungji [kerak nasi
hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan
dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau
tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat juga mengandung kacang; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan
madu untuk ham; olesan okelat mengandung kacang-kacangan; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; orecchiette
(pasta); oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai berisi
daging; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai gurih; pai
labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon
[Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pancake gurih;
pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan;
panekuk yang dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit [pangsit yang diisi];
pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit berupa pangsit yang diisi; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang
diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih);
pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau
bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta
cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas;
pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta kupu-kupu;
pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan
truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang
mengandung serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula
berbusa; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan kuliner; pati ubi
jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah]; peach cobbler
(kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan daging]; pelunak
daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah kalori; pemanis-
pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan dasar chicory;
penne (pasta); penyedap [bumbu]; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa; penyedap
rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan makanan;
perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk
minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan
dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ;
permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus;
permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula];
permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet
kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen
pelega tenggorokan; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint;
permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen
yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue
yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli,
kering; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie cokelat; pie
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kemiri; pie pisang; pilus; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; polenta (hidangan Italia); polong kopi
barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis
karamel dengan manisan kacang; popcorn berlapis permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; popcorn
mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan-potongan kecil pisang;
pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); prem chutney
(saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk
daging berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; produk es krim; produk makanan yang
mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk makanan; produk sereal bebas
gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk makanan; propolis [lem lebah]
untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu; puding penutup; puding pisang;
puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); puree pisang [pemanis alami]; quesadillas [roti
isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi ale; ragi ale untuk membuat bir; ragi pembuat bir untuk
dipanggang; ragi untuk bir; ragi untuk keperluan kuliner; ragi untuk pasta; ragi*; ragi, baking powder; rakik; ramen [hidangan
berbasis mie Jepang]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; remah; remah roti; rempah-rempah;
rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor; rengginang; rengginang dari tulang
ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); rhubarb tart; risol; risoles pisang; risotto; rocoto paste [bumbu];
rosemary, yang dikeringkan; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti
beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun
carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti
dan roti bun; roti dari tepung beras; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti
gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan
kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus
keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar;
roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang
kedelai; roti*; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan medis; rugelach [kue kering]; rumput laut [bumbu];
rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi; salad pasta; sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal
gandaria; sambal kacang; sambal oelek menjadi bumbu; sambal pedas; sambel pecel; sandwich burger daging sapi; sandwich
burger kalkun; sandwich burger kedelai; sandwich burger sayuran; sandwich es krim; sandwich hot dog; sansho powder
[bumbu lada Jepang]; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus apel [bumbu];
saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbahan dasar buah; saus berbasis bawang putih; saus
berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus cranberry
[bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus horseradish;
saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard; saus maple;
saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta; saus pedas
berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus salsa; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak; saus tartar;
saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk daging; saus
untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih [pengganti kopi];
sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan aromatic untuk membuat
seduhan bukan untuk pengobatan; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao; sediaan berbahan dasar
kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan krim kocok yang kental; sediaan lobak [bumbu];
sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian; sediaan malt barley untuk
digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan berbahan dasar sereal;
sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; seduhan (bukan obat);
seduhan bukan obat; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan daun mint;
seduhan herbal  dari dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan herbal bandrek; seduhan herbal berbahan
dasar alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal
berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); seduhan herbal jahe merah dengan atau
tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan peppermint; seduhan, bukan obat; semolina;
senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula]; serbuk teh berbahan dasar kelor; sereal bar; sereal bar protein tinggi;
sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal
gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan; sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains (permen);
shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue); shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis
maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle); sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup
cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup
maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner;
sirup panekuk; sirup pati ketan; sirup topping maple; sirup untuk topping; sistik ubi ungu; snack bar berbasis granola; snack
bar berbasis muesli; sohun; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas
[kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es]; sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle
coklat; sourdough (roti); spageti dengan bakso; spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk
air infused; spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang
(kerupuk); stick liquorice [gula-gula]; stik balado; stik dari tulang ikan; stik jeli buah; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak
terdiri dari serpihan adonan dengan kaldu]; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi
temaki; sushi uramaki; susu malt menjadi perasa untuk minuman; sweetmeats [permen]; tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa
obat [gula-gula]; tablet madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula
(sprinkes) untuk menghias kue; taburan maple butiran (gula); taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk
menghias kue; taco (Hidangan khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai
isian]; takoyaki; tamale (Makanan khas Amerika Tengah); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tapioca pearls (isian untuk
minuman boba); tapioka; tapioka dan sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan
dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; tauco cabe hijau; teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-
abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao; teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh
beras merah yang dipanggang; teh boba durian; teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh
chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin;
teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint; teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan
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kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah
mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh
lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh
rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan
dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tempel jahe untuk
digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung; tepung Hunkwe;
tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva
serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu; tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari
sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan
sediaan yang terbuat dari sereal; tepung daun kelor; tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari
produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung untuk keperluan kuliner; tepung jelai; tepung kacang; tepung kacang
hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *;
tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras);
tepung kue; tepung maca; tepung mustard; tepung oca; tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum;
tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung sereal; tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi
manusia; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu;
tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri;
tepung*; thyme, dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee (gula-gula); toffees (gula-gula); topokki [hidangan yang dimasak
terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat
dimakan; topping coklat; topping makanan penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang;
topping marshmallow; tortilla untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan penutup/dessert);
tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu
gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula); vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin
[pengganti vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel beku; wafel berbentuk mangkuk yang dapat dimakan; wafel
diisi; wafel mangkok berlapis cokelat; wafel mangkok yang dapat dimakan; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies];
waffel; wasabi siap saji; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub];
yoghurt beku (es permen); yogurt beku; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yule log (kue tradisional);
za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 01:55:58
540   EtiketJID2022065830

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PERMATA ANCOL BLOK G NO. 9 RT 006 / RW 016 KEL. PADEMANGAN
BARAT,  KEC. PADEMANGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430

KEVIN GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TEMPERED GLASS PRO
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 : ===Layanan ritel atau grosir yang berhubungan dengan ponsel dan aksesoris ponsel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 02:01:43
540   EtiketDID2022065831

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Abd Dg Sirua No. 138B, RT/RW 004/004, Kel. Masale, Kec. Panakkukang,
Makassar, Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

MAC MALVIN HOSEA PONTOH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: SUGIARTO SALIMAN, S.KOM.
Jalan Rungkut Asri Tengah XV/9
Surabaya 60293
Telp. : 031-8713999
HP. : 081615403999
081615403999
Email : dreamidpatent@gmail.com
info@dreamid.com

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKYNEST INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tulisan Mandarin Huruf Kanji Cina yang ada diatas tulisan SKYNEST itu memiliki arti Bird Nest / Sarang
Burung
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591 Uraian Warna : Kuning Emas, Merah Maroon, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ades [minuman manis tanpa alkohol dari jus buah encer]; Air Alkaline; Air Reverse Osmosis; Air berkarbonasi; Air botolan;

Air dan minuman lain yang tidak beralkohol; Air demineral [minuman]; Air kelapa dalam kemasan; Air litium; Air mineral; Air
mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dan aerasi; Air mineral dengan ozon; Air minum atau air minum
bersoda (mineral atau non-mineral); Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minum terapi bio energi anti
oksidan; Air minum terapi bio energi beroksigen; Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Air pegunungan; Air rasa;
Ale (tanpa alkohol); Ale beraroma kopi; Ale gingseng dari minuman sari gingseng putih; Ale jahe dari minuman jus jahe; Bahan
dasar jus buah; Bir; Bir (minuman tanpa alkohol); Bir gingseng dari minuman sari gingseng putih; Bir jahe dari minuman jus
jahe; Bubuk ginseng untuk minuman; Bubuk untuk minuman; Bubur buah untuk membuat minuman; Campuran tanpa-alkohol
digunakan untuk membuat minuman beralkohol; Campuran untuk membuat minuman sorbet; Cola [minuman ringan]; Cola
[minuman tanpa alkohol]; Eisbock (bir); Ekstrak ginseng untuk minuman; Hop (tanaman) yang diolah dalam pembuatan bir;
India pale (bir) [IPAS]; Jahe ale; Jenis-jenis bir; Jus Salak; Jus bayam [Minuman]; Jus buah atau sayuran; Jus buah bubuk;
Jus buah dan minuman buah; Jus buah-buahan bernutrisi (bukan untuk keperluan medis); Jus cranberry; Jus kelapa
[minuman]; Jus lemon [minuman]; Jus rumput laut; Jus sari buah-buahan; Jus sayuran bernutrisi (bukan untuk keperluan
medis); Jus sayuran yang bernutrisi; Jus seledri [minuman]; Koktail tanpa-alkohol; Konsentrat  jus buah; Konsentrat  untuk
membuat minuman; Konsentrat  untuk membuat minuman buah; Konsentrat hop (tanaman) untuk membuat bir; Konsentrat
untuk membuat jus buah; Lager (tanpa alkohol); Lemon (sirup); Limun; MINUMAN BERKARBONASI, NON-ALKOHOL;
Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman Air Tebu Nostalgia; Minuman Es Air Mata Pengantin; Minuman Es Jeruk
Kunci; Minuman Es Laksamana Mengamuk; Minuman Es Sirup Mak Inang; Minuman Jus Pinang; Minuman Martebe (jus);
Minuman Perasa (essence) teh dan susu; Minuman Roco Timun; Minuman Sirsak Markisa; Minuman air kelapa; Minuman air
kelapa bukan berbahan dasar susu; Minuman almon; Minuman almon dengan rasa; Minuman bebas alkohol; Minuman
beralkohol dari minuman tanpa alkohol; Minuman beralkohol penggugah selera; Minuman beraroma Ganoderma Lucidum
Extract bukan untuk penggunaan medis; Minuman berbahan dasar ale (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar
bir (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar buah; Minuman berbahan dasar buah beku; Minuman berbahan
dasar kacang; Minuman berbahan dasar kelapa bukan pengganti susu; Minuman berbahan dasar lager (alkohol atau tanpa
alkohol); Minuman berbahan dasar madu, tanpa alkohol; Minuman berbahan dasar nabati; Minuman berbahan dasar porter
(alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berbahan dasar stout (alkohol atau tanpa alkohol); Minuman berenergi dengan
kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry; Minuman berenergi non-alkohol mengandung
ginseng merah; Minuman berkarbonasi non-alkohol, yaitu, soda; Minuman bersoda; Minuman bersoda (air dengan kandungan
vitamin); Minuman bersoda non-alkohol yang dibumbui dengan teh; Minuman buah atau sayuran; Minuman buah kering tidak
beralkohol; Minuman buah kering, tanpa alkohol; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi
dan jus berbasis buah; Minuman cincau hijau; Minuman dan jus buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas
alkohol; Minuman energi 3D dicetak dalam gelas; Minuman energi cetak 3D-polycapsule; Minuman gandum (smoothie);
Minuman gel lidah buaya; Minuman hipertonik; Minuman hipotonik; Minuman instan berbahan dasar kacang; Minuman instan
kacang; Minuman isotonik; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman jus anggur; Minuman jus buah; Minuman jus buah dan
sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman jus buah tanpa alkohol;
Minuman jus buah, tanpa alkohol; Minuman jus kelapa; Minuman jus prem asap; Minuman jus sayuran tanpa alkohol;
Minuman jus sayuran, tanpa alkohol; Minuman jus tebu; Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman
kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman malt; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; Minuman non-alkohol
bervitamin (bukan untuk medis); Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman olahraga, dan
minuman jus buah.; Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman rasa buah; Minuman rasa sayuran; Minuman ringan
berkarbonasi; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman ringan rendah kalori; Minuman ringan yang tidak
mengandung alkohol; Minuman salju; Minuman salju beku sebagian; Minuman sari buah; Minuman sari kacang almond;
Minuman sari kedelai; Minuman sari nanas dalam kemasan; Minuman sari sayuran; Minuman sayur termasuk minuman
bernutrisi berbasis sayuran; Minuman sayuran; Minuman semi transparan yang tertinggal selama proses pengendapan dalam
pembuatan keju yang memiliki warna kuning kehijauan dengan rasa yang sedikit asam dan aroma yang agak harum; Minuman
serbat; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri; Minuman serbuk rasa
campuran buah beri; Minuman soda; Minuman soda non-alkohol berperasa teh; Minuman sorbet; Minuman tanpa akohol;
Minuman tanpa alkohol dengan rasa cokelat; Minuman yang dicampur dengan Ginseng bukan untuk penggunaan medis;
Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman yang terbuat dari es dengan rasa; Minuman yang tidak
mengandung alkohol; Minuman, tanpa alkohol; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Minuman-minuman yang tidak
beralkohol; Mocktail tidak beralkohol; Porter (tanpa alkohol); Saraba; Sari buah; Sari sayur (minuman); Sari sayuran; Sediaan
tanpa alkohol untuk membuat minuman; Sediaan tanpa-alkohol untuk membuat minuman; Sediaan untuk membuat air
mineral; Sediaan untuk membuat likeur; Sediaan untuk membuat liqueurs (minuman keras); Sediaan untuk membuat
minuman; Sediaan-sediaan untuk membuat minuman; Sekoteng; Sirup; Sirup Kalamansi; Sirup dan sediaan-sediaan lain
untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup konsentrat atau serbuk
yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup markisa untuk minuman; Sirup untuk minuman; Sirup, konsentrat, dan
bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan
minuman olahraga; Sorbet (minuman).; Sorbet [minuman]; Stout (tanpa alkohol); Wine (minuman anggur tanpa alkohol); Wine
(minuman anggur) dengan kadar alkohol yang rendah; ades [minuman berbahan dasar buah tanpa-alkohol]; ades dan
minuman buah; air [minuman]; air aerasi; air aerasi dengan aroma jus buah-buahan; air berperasa yang dibotolkan; air dalam
kemasan; air dari pegunungan dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air glasial; air kelapa [minuman]; air
mineral; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral berkarbonasi; air mineral berperisa; air mineral bersoda; air
mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air
minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan rasa
buah dan minuman non-alkohol; air minum dengan vitamin; air minum suling; air murni (minuman); air soda; air soda
(berkarbonasi); air soda yang diperkaya vitamin [minuman]; air tonik; air yang dimurnikan; air yang dimurnikan dengan aroma
jus buah-buahan; air yang diperkaya nutrisi; air yang diperkaya vitamin [minuman]; alcopop berbahan dasar bir; ale; ale
(sejenis minuman beralkohol); ale jahe kering; anggur barley [bir]; anggur non alkohol; bahan dasar untuk membuat minuman
ringan yang dimaniskan atau diberi rasa; biji-bijian khusus untuk membuat bir; bir; bir "Pilsner" yang dilindungi berdasarkan
indikasi asal; bir agave; bir beraroma kopi; bir berbahan dasar buah; bir dalam wadah hantaran; bir dengan kadar alkohol
rendah; bir dengan rasa; bir gandum; bir hitam; bir hitam [bir malt panggang]; bir jagung; bir jahe; bir jahe beralkohol; bir jahe
tanpa-alkohol; bir kentang; bir malt; bir pilsner; bir putih; bir putih jahe; bir quinoa; bir rasa buah; bir rendah alkohol; bir rendah

Halaman 333 dari 1012



alkohol yang mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; bir tanpa-alkohol; bir ubi jalar; bir wort; bitter [bir]; bitter lemon
(bir); bock [bir]; bubuk anggur merah [sediaan untuk membuat minuman]; bubuk anggur merah untuk membuat minuman;
bubuk ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); bubuk untuk membuat minuman; bubuk untuk membuat
minuman berbahan dasar buah; bubuk untuk minuman berbuih; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar)
untuk membuat minuman; campuran koktail non-alkohol; campuran untuk membuat minuman serbat; chicha de jora [bir
jagung]; cola [minuman ringan]; cordial (minuman tanpa-alkohol); craft (bir); doppelbock (bir); draught (bir); ekstrak buah
tanpa-alkohol; ekstrak buah tanpa-alkohol untuk membuat minuman; ekstrak buah tanpa-alkohol yang digunakan untuk
mempersiapkan minuman; ekstrak ginseng untuk minuman (bukan untuk keperluan medis); ekstrak hop (tanaman) untuk
membuat bir; ekstrak malt untuk membuat minuman keras; ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; es teh berkarbonasi dan
tanpa karbonasi (minuman non beralkohol); es teh berkarbonasi dan tanpa karbonasi (minuman non-beralkohol); esens
(aroma) tanpa-alkohol dan ekstrak buah untuk membuat minuman; esens (aroma) tanpa-alkohol untuk membuat minuman;
esens hop  (tanaman) untuk membuat bir; esens untuk membuat minuman tanpa-alkohol, bukan dalam sifat minyak esensial;
esensi untuk membuat air mineral berasa, bukan dalam sifat minyak esensial; esensi untuk membuat minuman; hop
(tanaman) (Berbentuk) pelet untuk membuat bir; jus; jus agave [minuman]; jus anggur; jus aparagus; jus apel; jus belimbing;
jus bit; jus blackcurrant; jus blackcurrant (SIRUP); jus buah; jus buah (must) yang diawetkan, tanpa fermentasi; jus buah
aerasi; jus buah campuran; jus buah markisa; jus buah segar; jus delima; jus jambu; jus jeruk; jus jeruk nipis (sirup); jus jeruk
nipis untuk digunakan dalam persiapan minuman; jus kelapa; jus kurma madu; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan
minuman; jus lidah buaya; jus mangga; jus melon; jus nanas; jus palem; jus pepaya; jus persik; jus sayuran [minuman]; jus
semangka; jus tebu [minuman]; jus tomat [minuman]; jus wortel; kit pembuatan bir yang terdiri dari ekstrak malt, hop, biji-bijian
khusus dan ragi bir; kiwicha (bir); koktail berbahan dasar bir; koktail buah, tanpa-alkohol; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat
buah dan pure digunakan untuk membuat minuman; konsentrat buah untuk membuat minuman; konsentrat jus buah;
konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat minuman buah; 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; kvass
(minuman berfermentasi, rendah alkohol); kvass [minuman tanpa-alkohol]; lager (Bir); limun; lithia water (sejenis air mineral);
maibock (Bir); malt wort (Bir); milk stout (bir); minuaman anggur tanpa fermentasi; minuman air perasan buah dan jus buah;
minuman anggur, tanpa fermentasi; minuman aroma bir tanpa-alkohol; minuman asam laktat (produk buah, non-susu);
minuman asam laktosa; minuman beraroma; minuman berbahan buah atau sayuran; minuman berbahan dasar almond, selain
sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar
beras, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar biji chia; minuman berbahan dasar biji, selain pengganti susu;
minuman berbahan dasar biji-bijian, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar bir; minuman berbahan dasar buah;
minuman berbahan dasar buah beku; minuman berbahan dasar gula aren ditambah susu, krim keju dan gula aren bakar;
minuman berbahan dasar kacang; minuman berbahan dasar kacang mete [bukan sebagai minuman pengganti]; minuman
berbahan dasar kacang polong [bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti
susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbahan dasar kelapa; minuman
berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman berbahan dasar sereal bukan sebagai pengganti
susu; minuman berbahan dasar wijen, selain pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga;
minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman berkarbonasi rasa buah; minuman berkarbonasi tanpa alkohol;
minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman berprotein; minuman buah; minuman buah asam jawa; minuman buah atau
sayuran campuran [smoothies]; minuman buah beku; minuman buah dan jus buah; minuman buah, tanpa alkohol; minuman
cincau; minuman cola; minuman dan sediaan kadar rendah kalori non-alkohol di kelas ini untuk membuat minuman tersebut;
minuman dan sediaan non-alkohol untuk membuat minuman tersebut; minuman dari kacang polong/ercis; minuman dari
rumput laut; minuman dawet; minuman dengan cita rasa tidak mengandung alkohol, tidak mengandung soda; minuman
dengan kadar alkohol rendah; minuman dengan penambah aroma; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran;
minuman elektrolit dalam sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman
energi; minuman energi bebas gula; minuman energi beralkohol; minuman energi instan yang tertanam dalam cangkir cetak
3D-polycapsule; minuman es Kelapa Muda Asam Manis; minuman es Manado; minuman es Selendang Mayang; minuman es
agar-agar buah; minuman es buah; minuman es buah durian; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman
fermentasi lacto berbahan dasar sayuran; minuman gel lidah buaya; minuman guarana (sejenis maple); minuman gurana;
minuman hipotonik dan hipertonik (untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman
isotonik; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman jus anggur, tanpa-alkohol; minuman jus
apel; minuman jus buah bersoda tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol; minuman jus buah tanpa-alkohol dengan
kandungan susu; minuman jus cranberry; minuman jus ginseng merah sebagai bir ginseng; minuman jus ginseng merah
sebagai ginseng ale; minuman jus jeruk; minuman jus lidah buaya; minuman jus nanas; minuman jus prem; minuman jus
sayuran tanpa-alkohol; minuman jus tomat; minuman kacang hazelnut; minuman kolang kaling; minuman labu putih; minuman
lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman malt non-alkohol; minuman malt tanpa-alkohol; minuman mengandung ion dan minuman
pengembang otot; minuman mineral tidak beralkohol dan glukosa tambahan; minuman nabati; minuman nata de coco;
minuman non alkohol yang terbuat dari air mineral dan berbagai macam potongan buah; minuman non-alkohol berbahan
dasar biji-bijian; minuman non-obat mengandung nutrisi dan vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman
olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman olahraga yang
mengandung elektrolit; minuman pemulihan; minuman penambah nafsu makan, tanpa-alkohol; minuman protein untuk
digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman rasa berkarbonasi;
minuman rasa buah; minuman rasa dengan karbonasi tanpa-alkohol; minuman ringan; minuman ringan beraroma kopi;
minuman ringan berbahan dasar buah dengan aroma teh; minuman ringan dengan aroma teh; minuman ringan rasa buah;
minuman ringan rendah kalori; minuman ringan tanpa-karbonasi; minuman sarang burung walet; minuman sari apel; minuman
sari bunga rosella; minuman sari kacang; minuman semi beku yang mengandung soda; minuman sereal instan; minuman
sirup buah dengan air; minuman squash buah; minuman tanpa alkohol; minuman tanpa alkohol mengandung daging buah;
minuman tanpa-alkohol; minuman tanpa-alkohol beraroma teh; minuman tanpa-alkohol dengan aroma cokelat; minuman
tanpa-alkohol dengan aroma kopi; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus buah; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus ginseng merah; minuman tanpa-alkohol dengan
kandungan jus ginseng putih; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan jus jahe; minuman tanpa-alkohol dengan kandungan
jus sayuran; minuman tanpa-alkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman tanpa-alkohol yang terbuat dari rumput laut;
minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman tidak beralkohol dengan kadar kalori rendah, minuman tidak
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beralkohol; minuman tidak beralkohol yang diperkaya dengan vitamin; minuman whey; minuman yang diperkaya dengan
protein; minuman yang diperkaya nutrisi; minuman yang diperkaya protein nabati; minuman yang terdiri dari campuran jus
buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum, air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol
lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; must (jus buah); nektar buah,
tanpa-alkohol; orange squash (sirup); orgeat (sirup); pale ale (Bir); pastilles untuk minuman berbuih; pembuat bir untuk
pembuatan bir; porter (bir coklat pahit); porter [bir]; ragi bir; ragi bir untuk pembuatan bir; ramune [Minuman bersoda Jepang];
rice beer (Bir hasil dari fermentasi beras); root beer (minuman tradisional Amerika Utara, dengan atau tanpa alkohol); sangrita
[minuman tanpa-alkohol]; sari buah apel, tanpa-alkohol; sari buah mangga tanpa alkohol; sari buah sirsak tanpa alkohol; sari
buah tanpa alkohol; sarsaparilla [minuman tanpa-alkohol]; sediaan minuman tanpa alkohol berbahan dasar serangga; sediaan
untuk membuat air aerasi; sediaan untuk membuat air berkarbonasi; sediaan untuk membuat bir; sediaan untuk membuat
minuman tanpa-alkohol; serbat [minuman]; 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; shandy (sejenis bir dengan kandungan jeruk lemon); sikhye [minuman khas korea dari nasi
yang difermentasi dengan tepung ragi]; sirup; sirup buah untuk membuat minuman; sirup dan olahan tanpa-alkohol lainnya
untuk membuat minuman; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; sirup green tea; sirup malt untuk minuman; sirup
red tea; sirup rempah; sirup untuk limun; sirup untuk membuat air mineral dengan rasa; sirup untuk membuat limun; sirup
untuk membuat minuman; sirup untuk membuat minuman berbahan dasar (air daih); sirup untuk membuat minuman dengan
rasa buah; sirup untuk membuat minuman rasa buah; sirup untuk membuat minuman ringan; sirup untuk membuat minuman
tanpa alkohol; sirup untuk membuat minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; sirup, konsentrat dan bubuk untuk
membuat minuman; smoothie; smoothie (sari sayuran); smoothie [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothie yang
mengandung biji-bijian dan gandum; smoothie yang mengandung larva serangga; smoothie yang mengandung serangga;
smoothies [minuman buah, buah yang mendominasi]; smoothies [minuman buah-buahan non alkohol]; smoothies [serangga
mendominasi]; soda krim; soda pop; still water (air tanpa karbonasi); stout (sejenis bir); sujeonggwa [minuman kayu manis
tanpa-alkohol dengan kesemek kering]; tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 02:15:35
540   EtiketJID2022065832

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JLN. DI PANJAITAN, KELURAHAN MACCORAWALIE, Kabupaten Pinrang,
Sulawesi Selatan

JIBRIL AMIRUDDIN, GIOVANNY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAOLISU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM MERAH KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan

waralaba dan ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis
waralaba===
===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa
pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; 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 restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Warung makan; jasa restoran dan katering; layanan restoran cepat saji; penyediaan makanan yang dibawa
pulang dan layanan makanan dan minuman; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 02:17:04
540   EtiketDID2022065833

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Johar No 7, RT/RW 007/009, Kel. Bandungrejosari, Kec. Sukun, Malang, Kota
Malang, Jawa Timur

YONATAN PRATAMA WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: SUGIARTO SALIMAN, S.KOM.
Jalan Rungkut Asri Tengah XV/9
Surabaya 60293
Telp. : 031-8713999
HP. : 081615403999
081615403999
Email : dreamidpatent@gmail.com
info@dreamid.com

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KRYAHOME
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau setengah

dikerjakan]; Alas dapat diangkat untuk tempat cuci piring; Alas tidur atau alas ganti popok; Bahan pembungkus makanan
Jepang [Kyogi]; Bak bukan dari logam; Bak bukan logam untuk pengaduk semen; Balaksuji; Bale-Bale; Balon iklan; Bambu
[bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Bangku; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu
rendah; Bangku sekrup bukan dari logam; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal
untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; Bantalan kasur; Barang iklan yang dapat
digembungkan; Bingkai dan lingkaran bordir; Bingkai kayu; Blok cermin; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main
bayi; Box bayi; Bufet; Bungs, bukan dari logam; Cepuk Dari Kayu; Cermin LED; Cermin saku; Cermin saku untuk tas; Dasar
kasur; Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk
digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Dipan; Divan anyaman;
Divan bambu; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Elemen pembuka dan penutup yang dapat dipergunakan
untuk membuka dan menutup berulang kali untuk kemasan bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka
kemasan untuk bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari
kertas, kardus atau karton; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton
untuk digunakan berhubungan pemasaran digital yang diarahkan; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan
kemasan dari kertas, kardus atau karton untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir
untuk produk-produks kemasan dan pengemasan; Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur taman
dibuat dari kayu; Furnitur taman terbuat dari aluminium; Furnitur taman terbuat dari logam; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gabus; Gading [bahan belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Gading [bahan belum dikerjakan atau setengah dikerjakan]; Gading palem; Gagang
perkakas bukan dari logam; Gantungan Jas; Gantungan kostum; Gantungan pakaian bukan dari logam; Gentong bukan dari
logam; Gerobog; Jendela dalam yang tidak tembus pandang (mebel); Kain penutup furnitur yang disesuaikan dengan
bentuknya; Kaitan bingkai gambar; Kantong tidur untuk berkemah; Karang [tidak dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Kastor
mebel, bukan dari logam; Kastor plastik; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Katup plastik, tidak termasuk elemen mesin;
Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Kepala tempat tidur; Keperluan kantor [perabot]; Keranjang Musa; Keranjang
bukan roti; Keranjang dengan tutup; Keranjang roti; Kereta makanan (perabot); Keset untuk bayi; Kipas angin tangan;
Komponen inti yang terbuat dari keramik dan pola yang terbuat dari lilin dan plastik untuk coran logam; Kotak penyimpanan
(furnitur); Kulit bambu [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Kunci bukan dari logam; Kunci, non-elektrik, bukan
dari logam; Kursi  aluminium; Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi berlapis;
Kursi dengan roda kastor; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk
goyang dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan
dan di turunkan; Kursi duduk mandi; Kursi kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid;
Kursi pantai; Kursi perabot kantor; Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa);
Kursi tinggi [furnitur]; Kursi tukang cukur; Laci menarik kayu; Laci pakaian; Leher angsa pipa buang dari plastik; Lemari anak-
anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari logam; Lemari rias;
Lemari sayur  aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk
kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Lilin gipsa atau plastik; Lis tutup
tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Lonceng angin; Lumbung padi (bangunan);
Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meerschaum [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Meja
aluminium; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan
ketinggian yang dapat disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang
untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup
geser yang fleksibel di lekukan yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja
serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan
di kebun; Mimbar; Mur, bukan dari logam; Nakhas; Orang-orangan yang dipakai penjahit; Pajangan; Paku, pasak, mur, sekrup,
paku payung, baut, paku keling dan kastor, bukan dari logam; Panai (Nampan Dari Kayu); Panggung ganti bayi; Papan
gantung [Papan pasak dengan gaya Jepang menggunakan pengait posisi]; Papan kerangka tempat tidur (kayu); Papan
memori Perancis; Papan nama dan pelat nama pintu, bukan dari logam; Patung kayu; Patung plastik; Patung plester; Patung-
patung yang terbuat dari kayu; Pembuat perabot kayu; Penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga; Penerima debu
untuk penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga; Pengencang bukan logam; Penggulung tirai; Penghalang
difungsikan untuk terhindar dari bersin (partisi); Pengunci bukan dari logam untuk wadah-wadah; Penopang untuk mencegah
jatuhnya furnitur; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyangga dan rak handuk; Penyekat perabot dari kayu; Penyekat
ruangan (Partisi); Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan; Perabotan
plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau
plastik; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan Pintu terpasang bukan dari logam; Perlengkapan perabot
bukan dari logam; Perlengkapan tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti penyimpanan
terbuat dari plastik; Peti untuk menyimpan mainan; Peti untuk produk-produk bukan dari logam mulia; Pintu berhenti berbentuk
binatang, bukan dari logam atau karet; Pintu untuk perabot; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes (tumpuan kaki empuk
atau kursi rendah tanpa punggung); Prabot; Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi furnitur kamar bayi;
Rak payung; Rak penyimpanan ban; Rak serbaguna; Rak surat kabar; Rak tv / video / audio; Rak untuk komputer; Rak yang
digantung; Rak-rak untuk perabot; Ranjang (Tempat Tidur); Reservoir, bukan dari logam atau dari bata; Ring, bukan dari
logam, bukan dari karet atau serat vulkanisir; Roda perabot bukan dari loga; Roda tempat tidur bukan dari logam; Rotan
[bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Rotan sintetik; Sampel makanan model buatan terbuat dari plastik;
Sandaran kaki untuk digunakan pada toilet gaya barat; Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan [Perabotan];
Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Sarang lebah [kotak sarang atau sarang madu]; Simpai tong bukan dari
logam; Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Sulangkring (Kayu Besi); Tabel konferensi; Tanaman Rush [bahan belum
dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk bayi; Tempat
duduk; Tempat hewan peliharaan dengan roda yang dapat dipindah-pindah; Tempat payung; Tempat tidur (bukan untuk
keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat
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tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat;
Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur
tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur,
bantal dan bantalan; Tempayan (Gentong); Tenong (Bakul Nundar Anyaman Bambu); Tepi tepi terbuat dari kayu dan
pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar tetap rekat untuk mencegah jatuhnya furnitur; Tirai jendela; Tirai jendela
dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; Tirai manik-manik untuk dekorasi; Tombol tombol bukan dari logam; Tortoiseshells
[bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Troli untuk komputer; Tulang hewan [bahan belum dikerjakan atau
sebagian dikerjakan]; Ujung ranjang; Vas (Jambangan); Wadah  dari plastik untuk kemasan; Wadah kemasan industri dari
kayu, bambu atau plastik; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; Wastafel kamar mandi dengan tambahan alat pencuci
kaki; alang-alang [bahan anyaman]; alas; alas pot bunga; alas tidur [tikar atau bantal]; alas, bisa dilepas, untuk bak cuci; alat
kelengkapan furnitur, bukan dari logam; alat kelengkapan jendela, bukan dari logam; alat kelengkapan peti mati, bukan dari
logam; alat kelengkapan pintu, bukan dari logam; alat peti dari kayu atau plastik, kosong; alat peti kayu, kosong; alat peti
plastik, kosong; alat untuk membantu bayi berjalan; amber kuning; angka lilin; angka plat nomor; anyaman jerami; arca
(patung-patung) dari kayu, lilin, plester atau plastik; ayunan beranda; baby bouncers [kursi]; bagian dari kayu untuk sarang
lebah; bagian furnitur; bahan lapisan laci plastik; bahan pelapis bagasi dari plastik; bak kayu; bak mandi dan gagang tangan
shower bukan logam; bak plastik; baki keyboard komputer; baki, bukan dari logam *; baling-baling cuaca, bukan dari logam;
balon iklan; bambu; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam;
bangku gergaji [perabot]; bangku kamar mandi; bangku kecil; bangku kerja; bangku lapangan golf; bangku lipat; bangku luar;
bangku piano; bangku piknik; bangku sekolah; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam; bangku teras; bangku untuk
bayi; bangku untuk bidang olahraga; bangku untuk digunakan dengan keyboard piano listrik; bangku wakil [furniture]; bangku
wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal
anti-roll untuk bayi; bantal bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dacron;
bantal diisi dengan rambut; bantal dukungan belakang, bukan untuk tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal
dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal
hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal mandi; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal tiup; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur;
bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi; bantalan terasa untuk kaki furnitur; barang
anyaman; barel, bukan dari logam; basis tempat tidur dipan; batang bambu; batang gorden; batang pakaian; batang tangga;
batang tirai untuk kamar mandi; batangan yang dibuat dari bahan yang menyerupai ambar; batu ambar; baut jangkar, bukan
dari logam; baut jangkar, bukan dari logam, untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; baut pintu, bukan dari logam; baut,
bukan dari logam; bayi guling; bedsteads; benda publisitas tiup; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari lilin; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; benda-benda dekoratif
[ornamen] terbuat dari plester; bentuk tubuh seukuran manusia untuk memamerkan pakaian; berbaring kursi; berdiri adil [layar
berdiri]; berdiri bagasi menjadi furnitur; berdiri bunga ritual; berdiri pelana; bingkai bordir; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai
foto logam mulia; bingkai foto yang terbuat dari kertas; bingkai foto yang terbuat dari kulit; bingkai foto, bukan dari logam
mulia; bingkai furnitur; bingkai gambar; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; boks berpagar portabel untuk
bermain bayi/anak kecil; boks pengaman; boks perjalanan; boks untuk bayi; boneka; boneka binatang; boneka burung; borgol
plastik dalam sifat strip plastik untuk melumpuhkan tangan individu; braket rak, bukan dari logam; brankas daging; brankas
daging dari logam; brankas daging, bukan dari logam; buah kakao kosong dari plastik; buaian; buaian berbentuk keranjang
untuk bayi; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; buluh untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual
terpisah; buluh, tidak bekerja atau semi-bekerja; bumper buaian, selain sprei; butsudan [mezbah keluarga Budha]; byoubu
[Layar partisi lipat oriental]; cabinet [perabot]; cakar binatang; carrycots; cermin; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; cermin
cukur; cermin dekoratif; cermin ditingkatkan oleh lampu listrik; cermin genggam [cermin toilet]; cermin kamar mandi; cermin
kompak pribadi; cermin loker; cermin loker magnetik; cermin tangan silikon; cermin toilet; cetakan furnitur; cetakan plastik
untuk membuat sabun; cetakan plastik untuk membuat sabun untuk keperluan produksi komersial; cetakan plester untuk
pengecoran bahan keramik; cetakan untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan teh]; cincin split, bukan dari logam,
untuk kunci; cincin tirai; cincin tirai dari logam; cincin tirai mandi; cincin tirai, bukan dari logam; coaster karpet untuk melindungi
kaki furnitur; colokan [pena], bukan dari logam; colokan untuk bak cuci, bukan dari logam atau karet; colokan untuk bak mandi
dan bak cuci bukan dari logam atau karet; colokan untuk mandi, bukan dari logam atau karet; colokan untuk pancuran, bukan
dari logam atau karet; corozo; counter [meja]; credenzas; dasar kasur; dasar sisir untuk sarang lebah; dasar tempat tidur; daun
meja; dekorasi kue dari plastik; dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; dekorasi plastik untuk bahan makanan;
dekorasi plastik untuk kue; dipan untuk bayi; dipan-dipan; dipan-dipan (divans); dispenser handuk tetap bukan dari logam;
dispenser handuk, tetap, bukan dari logam; dispenser untuk kantong limbah anjing, diperbaiki, bukan dari logam; display
berdiri kardus menjadi furnitur; display tempat pembelian [perabot]; divan dari kayu; divans; divans dari plastik; divans of reed;
dock cleat, bukan dari logam; dovecote; drum penyimpanan plastik; dudukan cermin; dudukan display dari logam; dudukan
mesin, bukan dari logam; dudukan tong, bukan dari logam; engsel jendela, bukan dari logam; engsel lantai, bukan dari logam;
engsel pintu, bukan dari logam; engsel tali, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam, untuk pintu
dan jendela; escutcheons non-logam; etalase; etalase untuk barang dagangan; faucet, bukan dari logam, untuk tong; figur
model [ornamen] terbuat dari kayu; figur model [ornamen] terbuat dari lilin; figur model [ornamen] terbuat dari plastik; figur
model [ornamen] terbuat dari plester; figur tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; finial jendela dekoratif; furnitur anak-
anak; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur
dalam bentuk kantong busa; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur dari
kulit; furnitur dari logam; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kaca; furnitur kamar mandi; furnitur kamar
tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang; furnitur logam; furnitur luar ruang dari
plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular; furnitur outdoor dari kayu;
furnitur pembibitan; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur
taman; furnitur taman dari aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari plastik; furnitur
taman, bukan dari logam; furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur teras, bukan dari
logam; furnitur terbuat dari rotan; furnitur tiup; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur untuk berkemah; furnitur untuk keperluan
industri; furnitur untuk memajang barang; furnitur untuk memegang terarium dalam ruangan; furnitur untuk toko; furnitur
wallpaper; furnitur yang dapat diubah; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; furnitur yang terbuat dari kayu
pengganti; furnitur yang terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu
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kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot]; gabus; gabus untuk botol; gading, tidak dikerjakan atau setengah
dikerjakan; gagang mebel dari plastik; gagang mebel, bukan dari logam; gagang pintu dari gerabah; gagang pintu dari kayu;
gagang pintu dari plastik; gagang pintu kaca; gagang pintu porselen; gagang pintu, bukan dari logam; gagang sapu, bukan
dari logam; gantungan cermin, bukan dari logam; gantungan gambar, bukan dari logam; gantungan handuk [furniture];
gantungan hias yang bisa bergerak; gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan pakaian bukan dari logam; gantungan
selang, bukan dari logam; gantungan tanaman, bukan dari logam; gantungan tas, bukan dari logam; gantungan untuk pakaian;
gelang identifikasi dari plastik; gelang identifikasi, bukan dari logam; gelang identifikasi, bukan dari logam, untuk rumah sakit;
gelas cheval; gelas menarik; gembok selain elektronik, bukan dari logam; gerabah menarik; gerbang anjing dari logam
[perabot]; gerbang bayi; gerbang bayi dari logam; gerbang berhenti, bukan dari logam atau karet; gerbang keselamatan, bukan
dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan
hewan peliharaan [perabot]; gerbong makan malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk
peralatan audiovisual [furnitur]; gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak
teh; gerobak untuk komputer [perabot]; gigi binatang; guci penguburan; guling; guling berbusa; guling dacron; guling latex;
gulungan gulungan, bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; gulungan kayu untuk benang, sutra, tali; gulungan
selang kebun yang dioperasikan dengan tangan, bukan dari logam; gulungan, bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang
fleksibel; hewan model [ornamen] terbuat dari kayu; hewan model [ornamen] terbuat dari lilin; hewan model [ornamen] terbuat
dari plastik; hewan model [ornamen] terbuat dari plester; hiasan dari plastic untuk makanan; hobnail, bukan dari logam; ibu
dari mutiara; ibu dari mutiara, tidak bekerja atau setengah bekerja; induk mutiara; jangkar pengikat, bukan dari logam, untuk
mengamankan gambar ke dinding; jemuran; jemuran aluminium; jendela berhenti, bukan dari logam atau karet; jerami
anyaman, kecuali anyaman; jerami barley, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerami gandum, tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerami padi, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman;
jerigen, bukan dari logam; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca aluminium (cermin); kaca bingkai; kaca cermin
lembaran untuk penggunaan umum; kaca lapis aluminium (cermin); kaca perak [cermin]; kaca untuk digunakan dalam seni
framing; kait cangkir hisap, bukan dari logam; kait gelas, bukan dari logam; kait handuk, bukan dari logam; kait menjadi item
kecil dari perangkat keras non-logam; kait pakaian, bukan dari logam; kait pintu, bukan dari logam; kait tirai; kait tirai mandi;
kait topi, bukan dari logam; kait, bukan dari logam; kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; kaki kursi; kaki untuk
furnitur; kamidana [altar shinto rumah tangga]; kandang anggur gabus; kandang anjing; kandang portabel; kandang untuk
hewan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kantong teh plastik kosong; kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi;
kapsul [wadah non-logam]; kapsul kakao kosong dari plastik; kapsul kopi barley kosong dari plastik; kapsul kopi ginseng
kosong dari plastik; kapsul kopi kosong dari plastik; kapsul plastik cappuccino kosong; kapsul teh plastik kosong; kapsul
waktu, bukan dari logam; karang; karang belum jadi; karang mentah; karang, tidak dikerjakan atau semi-dikerjakan; karton
telur plastik untuk penggunaan komersial; kartu kunci plastik, tidak dikodekan dan tidak magnetik; karya seni anyaman tangan
yang terbuat dari bambu; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat
dari ambar; karya seni yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni
yang terbuat dari plastik; karya seni yang terbuat dari plester; kastor, bukan dari logam; kasur; kasur air, bukan untuk
keperluan medis; kasur berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur
dacron berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa;
kasur perlatex; kasur tiup; kasur tiup untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers;
kasur udara; kasur udara untuk digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk
keperluan medis; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; katrol plastik untuk kerai; katup keramik yang dioperasikan secara
manual, selain dari bagian mesin; katup pipa air dari plastik; katup plastik, selain bagian mesin; katup sudut plastik, selain
bagian mesin; katup, bukan dari logam, selain dari bagian mesin; katup, bukan dari logam, untuk wadah; kemasan wadah dari
kayu atau plastik; kerah pipa dari plastik; kerah pipa, bukan dari logam; kerah plastik untuk pipa pengikat; kerah, bukan dari
logam, untuk pipa pengikat; kerai; kerai dan tirai jendela dalam ruangan; kerai jendela dalam ruangan dari kertas; kerai untuk
jendela mobil; keran, bukan dari logam, untuk tong; keran, bukan dari logam, untuk tong bir; kerang; kerang laut; kerang tiram;
kerang, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; keranjang bambu; keranjang bambu untuk keperluan industri; keranjang
bayi; keranjang belanja supermarket genggam, bukan dari logam; keranjang besar [keranjang]; keranjang dari plastik;
keranjang memancing; keranjang roti tukang roti; keranjang untuk mancing; keranjang untuk pengangkutan barang; keranjang,
bukan dari logam; kereta penyajian teh; keyboard untuk menggantung kunci; kipas angin genggam; kipas lipat genggam; kipas
untuk penggunaan pribadi, non-listrik; klakson, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; klem kabel, bukan dari logam; klem
pipa dari karet; klem pipa dari plastik; klem pipa, bukan dari logam; klem selang, bukan dari logam; klem, bukan dari logam;
klip kabel dari karet; klip kabel plastik; klip kabel, bukan dari logam; klip non-logam untuk menyegel tas; klip pipa plastik; klip
pipa, bukan dari logam; klip plastik untuk menyegel tas; klip, bukan dari logam, untuk kabel dan pipa; kombinasi kneeler dan
kursi untuk berkebun; konektor sambungan struktural, bukan dari logam; kontainer pengiriman kayu; kontainer pengiriman
plastik; konter display; konter penjualan; kotak alat dari kayu atau plastik, kosong; kotak alat dari kayu, kosong; kotak alat dari
plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kotak alat, bukan dari logam, dijual kosong; kotak alat, bukan dari
logam, kosong; kotak bersarang; kotak bersarang untuk burung kecil; kotak bersarang untuk hewan; kotak bersarang untuk
hewan peliharaan rumah tangga; kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak kayu dekoratif;
kotak kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak kunci, bukan dari logam; kotak mendukung pesta plastik; kotak pegas;
kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak peralatan dan troli
(bukan dari logam) (furnitur); kotak plastik; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari kayu; kotak surat dari plastik;
kotak surat, bukan dari logam atau batu; kotak tampilan; kue toppers plastik; kuil domestik, bukan dari logam; kuku binatang;
kulit imitasi imitasi; kulit penyu; kulit penyu, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; kunci pegas non-logam; kunci plastik;
kunci sepeda, bukan dari logam; kunci, bukan dari logam, untuk kendaraan; kunci, bukan dari logam, untuk pintu; kunci, bukan
dari logam, untuk windows; kunci, selain listrik, bukan dari logam; kuning amber; kuning kuning; kursi; kursi  tumpuk; kursi
[kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi
bistro; kursi booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan
untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi duduk berroda;
kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi
lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan
di bak mandi; kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; kursi
memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi roda untuk di kamar mandi; kursi santai;
kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-
anak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; kurung bingkai foto; kurung kuda gergaji, bukan
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dari logam; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; kutub, bukan dari logam; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus
lembaran kayu]; kyosoku [lengan bergaya Jepang]; label bagasi dari plastik; label harga plastik; label perekat plastik; label
perekat plastik kosong; label plastik; laci; laci [bagian furnitur]; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi
[perabot]; laci menarik gerabah; laci menarik kaca; laci menarik plastik; laci menarik porselen; laci menarik, bukan dari logam;
landai plastik untuk digunakan dengan kendaraan; laras, bukan dari logam; layar [furnitur]; layar berdiri; layar koran berdiri;
layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh
[furniture]; layar untuk perapian [furnitur]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari
arsip; lemari baju aluminium; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari
dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks;
lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari
penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari senjata; lemari sepatu; lemari untuk
layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran bantalan jala plastik untuk rak pelapis;
lencana, bukan dari logam, untuk kendaraan; lengan kabel non-logam; lengan penjepit bukan dari logam; liner tenggelam;
loker; lonceng angin [dekorasi]; lonceng pintu, bukan dari logam, non-listrik; mantel; matras kantong tidur untuk berkemah;
mebel; mebel dari logam untuk berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meerschaum; meerschaum, tidak bekerja atau
setengah bekerja; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja
bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja
gambar; meja ganti popok bayi; meja ganti untuk bayi; meja juru gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja
ketik; meja komputer; meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja marmer; meja mosaik; meja
pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja
rias [perabot]; meja rias dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja
teras; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya; meja-meja termasuk
meja rias, meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur; melihat kuda; memantul buaian; memperluas lengan,
bukan dari logam, untuk membubuhkan sekrup; memuat batang pengukur, bukan dari logam, untuk gerbong kereta api;
memuat palet, bukan dari logam; menangani palet, bukan dari logam; menatap bola; menggaruk posting untuk kucing;
mengubah tikar bayi; mengubah tikar bayi portabel; mirror [mencari kacamata]; mobil model skala [ornamen] dari kayu; mobil
model skala [ornamen] dari plastik; mobil model skala [ornamen] dari plester; mobil model skala [ornamen] lilin; model
[ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model [ornamen] terbuat dari kayu; model [ornamen] terbuat dari
lilin; model [ornamen] terbuat dari plastik; model [ornamen] terbuat dari plester; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kayu;
model kendaraan [ornamen] terbuat dari lilin; model kendaraan [ornamen] terbuat dari plastik; model kendaraan [ornamen]
terbuat dari plester; model mobil [ornamen] terbuat dari kayu; model mobil [ornamen] terbuat dari lilin; model mobil [ornamen]
terbuat dari plastik; model mobil [ornamen] terbuat dari plester; model mobil miniatur [ornamen] dari kayu; model mobil
miniatur [ornamen] dari plastik; model mobil miniatur [ornamen] dari plester; model mobil miniatur [ornamen] lilin; model
pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kayu; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari lilin; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari plastik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari plester; model skala [ornamen] dari kayu; model
skala [ornamen] dari plastik; model skala [ornamen] dari plester; model skala [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik,
lilin atau kayu; model skala [ornamen] lilin; mural dari kayu, lilin, plester atau plastik; nightstands; nomor rumah, bukan dari
logam, tidak bercahaya; obeng, bukan dari logam; onigaya hay [bahan mentah atau sebagian dikerjakan]; ornamen [patung]
terbuat dari kayu; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen [patung] terbuat dari plastik; ornamen [patung] terbuat dari
plester; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari lilin; ornamen dalam
bentuk mini yang terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari plastik; ornamen liburan dari kayu,
selain ornamen pohon; ornamen liburan dari plastik, selain ornamen pohon; ornamen pesta dari plastik; ornamen tulang,
gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan pohon Natal; ornamen yang terbuat dari plastik; paket hadiah hiasan yang
terbuat dari plastik; paku keling, bukan dari logam; paku rak untuk peralatan berkuda; palang pintu, bukan dari logam; palet
pengangkut, bukan dari logam; palet, bukan dari logam; palung, bukan dari logam, untuk mencampur mortar; panel furnitur;
panel kayu dekoratif [furnitur]; papan buletin; papan direktori; papan display; papan kayu; papan kayu atau plastik; papan kayu
tegak; papan merek dari kayu atau plastik; papan nama bukan dari logam; papan nama dari plastik; papan nama plastik;
papan pin gabus [papan pemberitahuan]; papan presentasi; papan rak untuk mesin tik; papan skor untuk olahraga, selain
mekanik atau listrik; partisi berdiri bebas [furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor berdiri bebas
[perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; pasak [pin], bukan dari logam; pasak kebun, bukan dari logam; pasak sepatu dan
pasak sepatu, bukan dari logam; pasak sepatu, bukan dari logam; pasak tenda, bukan dari logam; patio furniture dari kayu;
patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; patung ambar; patung desktop yang terbuat dari tulang, gading, plester,
plastik, lilin atau kayu; patung gading; patung kayu; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung lilin; patung religi dari kayu,
lilin, plester atau plastik; patung resin; patung tulang; patung tulang atau gading; patung vinil; patung yang terbuat dari plastik;
patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung [patung] dari tulang atau gading; patung-
patung dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung kayu; patung-patung lilin; patung-patung plastik; patung-patung
plester; patung-patung resin cor dingin; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung-patung yang
terbuat dari plester; pegangan bak mandi, bukan dari logam; pegangan bak mandi, bukan terbuat dari logam; pegangan
bathtub, bukan dari logam; pegangan jendela dari kayu; pegangan jendela dari plastik; pegangan jendela dari porselen;
pegangan jendela, bukan dari logam; pegangan kamar mandi, bukan dari logam; pegangan shower kamar mandi bukan dari
logam; pegangan tangan bukan logam untuk bak mandi dan shower; pegas pintu non-logam; pegas pintu, bukan dari logam,
bukan listrik; pegas tempat tidur dari bahan non-logam; pegas terutama terbuat dari plastik; pegas untuk mesin cuci (plastik);
pelampung, bukan dari logam; pelari, bukan dari logam, untuk pintu; pelari, bukan dari logam, untuk pintu geser; pelari, bukan
dari logam, untuk windows; pelat identitas, bukan dari logam; pelat jari, bukan dari logam; pelat nama pintu, bukan dari logam;
pelat nomor balap sepeda, bukan dari logam; pelat nomor non-logam; pelat pintu, bukan dari logam; pelindung bumper untuk
boks bayi; pelindung bumper untuk boks bayi, selain seprei; pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; pelindung bumper
untuk perabotan; pelindung pohon, bukan dari logam; pemasangan sikat; pembagi laci; pembagi ruang; pemegang cetak biru
[furnitur]; pemegang gabus anggur; pemegang gorden, bukan dari bahan tekstil; pemegang kayu untuk papan nama;
pemegang plastik untuk papan nama; pemegang tiket pergantian plastik bening; pemirsa pintu, bukan dari logam [tidak
diperbesar]; penahan buku; penanda tanaman dari kayu; penanda tanaman plastik; penangkap mimpi [dekorasi]; pengencang
berulir, bukan dari logam; pengencang jendela, bukan dari logam; pengencang pintu, bukan dari logam; pengencang
selempang, bukan dari logam, untuk windows; pengetuk pintu, bukan dari logam; pengikat gorden; pengiriman dan kotak
penyimpanan plastik; penunjang buku; penutup botol, bukan dari logam; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang
dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup pintu, bukan dari logam,
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non-listrik; penutup plastik untuk klem selang logam; penutup plastik untuk wadah; penutup rel boks dipasang; penutup tas,
bukan dari logam; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah;
penyelenggara laci; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot rak bagasi; perabot rumah
tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit
kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan; perabotan
dapur; perabotan ergonomis; perabotan kantor; perisai plastik fleksibel untuk menahan percikan sembari membilas popok
kotor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti alat, bukan dari logam [perabot]; peti alat, bukan dari logam,
kosong; peti furnitur; peti kayu; peti kayu atau plastik; peti kesayangan; peti laci; peti mati; peti mati [peti mati]; peti mati kayu;
peti mati paus; peti mati pemakaman; peti mati penguburan; peti nagamochi; peti plastik; peti untuk mainan; peti, bukan dari
logam; piala kayu, gabus, alang-alang, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kulit, kuning, bunda mutiara,
meerschaum atau dari plastik; piala kolom kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan, kulit,
kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari plastik; piala plastik; pijakan kaki; pijakan untuk bunga [furnitur]; pin pasak,
bukan dari logam; pintu berhenti dari kayu; pintu berhenti dari plastik; pintu berhenti, bukan dari logam atau karet; pintu lemari
menangkap, bukan dari logam; pintu untuk furnitur; piring ambroid; pita identifikasi, bukan dari logam, untuk sistem
pengumpulan darah; pita kayu; plak dari tulang, gading, plastik, lilin atau kayu; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik,
lilin atau kayu; plak dinding terbuat dari plastik atau kayu; plakat dari kayu atau plastik; plakat kayu; plakat plastik; plat bentuk
L dan plat kenegaraan bukan dari logam; plat nomor baru dari plastik; plat registrasi kendaraan, bukan dari logam; plat
registrasi, bukan dari logam; platform ganti bayi yang terpasang di dinding; platform ganti popok [serbet] yang dipasang di
dinding; playhouses untuk hewan peliharaan; playpens untuk bayi; podium; polong cappuccino kosong dari plastik; polong kopi
barley kosong dari plastik; polong kopi ginseng kosong dari plastik; polong kopi plastik kosong; pondok, bukan dari logam;
ponsel [dekorasi]; porselen menarik; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; prasmanan;
produk anyaman rotan; puntung air, bukan dari logam; pusat hiburan [furnitur]; rak; rak [perabot]; rak alat berdiri sendiri; rak
alat yang dipasang di dinding; rak anggur; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam; rak anggur [perabot]
dari logam; rak anggur modular yang terpasang di dinding; rak biliar; rak botol; rak buku; rak dari logam; rak dasi; rak display
papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak kelelawar softball; rak kertas
[perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam [perabot]; rak majalah; rak makanan ternak; rak mantel; rak
miring; rak modular [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak pancing; rak pelana; rak penyimpanan; rak
penyimpanan untuk barbel; rak penyimpanan untuk beban olahraga; rak penyimpanan untuk kayu bakar; rak penyimpanan
untuk menahan tikar kendaraan; rak penyimpanan untuk menyimpan karya seni; rak penyimpanan untuk papan selancar; rak
penyimpanan untuk peralatan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan kebugaran fisik; rak penyimpanan untuk peralatan
olahraga air; rak penyimpanan untuk peralatan pelatihan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan ski dan olahraga; rak
penyimpanan untuk senjata paintball; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak perpustakaan; rak piring; rak pistol yang
terpasang di dinding; rak senjata; rak sepatu; rak tanaman; rak tongkat baseball; rak tongkat baseball dan softball; rak topi dari
logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk menyimpan panci dan wajan; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari
logam; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rambu-rambu
bukan dari logam; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rantai, bukan dari logam; rel pakaian; rel
tempat tidur; rel tirai; rel tirai mandi; ring plastik (bagian mesin cuci); roda chocks, bukan dari logam; rol gorden; rol plastik
untuk pintu garasi; rol, bukan dari logam, untuk pintu; rol, bukan dari logam, untuk windows; rotan; rotan, tidak dikerjakan atau
setengah dikerjakan; rumah burung; rumah tangga cor batu dan furnitur taman; rusa jantan; salib kayu, lilin, plester atau
plastik, selain perhiasan; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung
portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; sangkutan jas bukan dari
logam; sarang lebah; sekrup atas, bukan dari logam, untuk botol; sekrup pengikat, bukan dari logam, untuk kabel; sekrup,
bukan dari logam; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; selubung botol dari kayu; settees; shikibuton [kasur jepang]; shims,
bukan dari logam; singkatan dari mesin hitung; sisipan plastik [baki] untuk kotak alat; sisipan plastik dipasang untuk digunakan
sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk digunakan sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk inti kertas digunakan
untuk memfasilitasi gulungan gulungan; slider furnitur non-logam; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar
ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; spidol kuburan plastik; stan khusus diadaptasi
untuk memegang klub golf [furnitur]; stan tampilan; stand display kostum; staybolts, bukan dari logam; strip borgol plastik;
sumbat blanking, bukan dari logam; sumbat botol, bukan dari kaca, logam atau karet; sumbat gabus; sumbat gabus atau
gabus tiruan; sumbat gabus tiruan; sumbat kayu untuk wadah kemasan industri; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet;
tab indicia dari plastik; tabel akhir; tabel drop-leaf; tabel kartu; tabel konsol; tabel trestle; table centrepieces [ornamen] terbuat
dari lilin; table centrepieces [ornamen] terbuat dari plester; tabung non-logam untuk gas atau cairan tekan, dijual kosong;
tabung pemeras plastik, kosong; tabung plastik; tabung plastik yang bisa dilipat; tag tas golf dari plastik; tag telinga dari plastik
untuk ternak; talenan [tabel]; tambatan pelampung, bukan dari logam; tampilan tabel; tanaman merambat, tidak dikerjakan
atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; tanda-tanda plastik tiup; tanduk; tanduk buatan; tanduk hewan; tanduk tidak
dikerjakan atau semi-bekerja; tangga [tangga], bukan dari logam; tangga dari kayu atau plastik; tangga naik mobil, bukan dari
logam, untuk penumpang; tangga, bukan dari logam; tangga, bukan dari logam, untuk perpustakaan; tangki air atas; tangki air
bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki air dari plastik
untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan, bukan dari logam atau dari batu; tangki air industri, bukan dari logam atau dari
batu; tangki air plastik; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki penampungan air
besar; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan
non-logam; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki
penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan kayu; tangki penyimpanan plastik; tangki
penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tank, bukan dari logam atau dari batu; tarikan batu; tarikan batu untuk lemari,
laci dan perabot; tarikan keramik; tarikan keramik untuk furnitur; tarikan keramik untuk laci; tarikan keramik untuk lemari;
tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tarikan laci dari gelas, porselen atau gerabah; tarikan laci dari plastik atau kayu,
gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, gading, tulang ikan, kulit, amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan pengganti untuk
semua bahan ini; tarikan, bukan dari logam; taruhannya, bukan dari logam, untuk tanaman atau pohon; tatakan meja / talenan
yang digunakan dalam furnitur; tegakan tanaman; telur plastik Paskah yang dicetak; tempat cuci tangan; tempat duduk dan
tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat duduk
tambahan diletakkan di atas kursi; tempat membawa hewan peliharaan untuk hewan kecil
(selain kandang); tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari logam; tempat penyimpanan
tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat sampah, bukan dari logam; tempat tidur;
tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang

Halaman 340 dari 1012



penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi;
tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel
untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur
susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk anak-anak; tempat tidur untuk
bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali linen; tepi jerami; tepi
plastik untuk perabotan; tetap baut, bukan dari logam; tiang bahu [kuk]; tiang bendera genggam, bukan dari logam; tiang
bukan dari logam; tiang tenda, bukan dari logam; tikar atau penutup yang bisa dilepas untuk wastafel; tikar kantong tidur; tikar
tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk berkemah; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk
playpens bayi; tirai (perabot); tirai bambu; tirai buluh, rotan atau bambu [sudare]; tirai dalam ruangan; tirai indoor berpalang
untuk windows; tirai indoor bilah; tirai indoor dari tekstil; tirai jendela; tirai jendela (interior); tirai jendela dalam ruangan; tirai
jendela dalam ruangan (bernuansa); tirai jendela dalam ruangan [perabot]; tirai jendela dalam ruangan dari kertas; tirai jendela
dalam ruangan dari logam; tirai jendela dalam ruangan dari tekstil; tirai jendela dalam ruangan terbuat dari logam; tirai jendela
dari kain; tirai jendela dari tekstil; tirai jendela indoor dari anyaman kayu; tirai manik-manik untuk dekorasi; tirai venesia; tirai
venesia interior; tirai venesia internal; tiriskan perangkap [katup] dari plastik; tokoh terbuat dari rotan; tombol kaca; tombol
keramik; tombol-tombol kayu; tombol-tombol plastik; tombol-tombol porselen; tong kayu; tong kayu untuk menuang anggur;
tong, bukan dari logam; tongkat kayu; tongkat sepatu, bukan dari logam; tongkat untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual
terpisah; topi berdiri; toppers kasur dipasang; trestles [perabot]; trestles untuk digunakan sebagai dukungan tabel; trestles,
bukan dari logam, untuk meja pendukung; trim jendela, bukan dari logam; trim laci, bukan dari logam; trim pintu, bukan dari
logam; troli [perabot]; tsuitate [Partisi berdiri panel tunggal Oriental]; tulang hewan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
tulang punggung; tulang tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; tulang, tanduk, gading, tulang ikan paus atau induk
mutiara yang belum di olah dan semi diolah; tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau
belum dikerjakan; tumpuan kaki; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup botol, bukan dari logam; tutup
kayu untuk wadah kemasan industri; tutup penyegelan, bukan dari logam; tutup plastik; tutup sumbat plastik untuk wadah
kemasan industri; ubin cermin; ukiran kayu; ukiran tulang; undangan cetak terbuat dari akrilik; unit dinding [furnitur]; unit laci;
unit lantai kardus untuk memajang barang dagangan; unit panel yang berdiri bebas untuk pameran, display dan partisi; unit
panel yang dipasang di dinding untuk pameran, tampilan, dan partisi; unit rak; wadah apung, bukan dari logam; wadah bambu
anyaman tangan untuk penyimpanan; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan atau transportasi; wadah bambu
anyaman tangan untuk transportasi; wadah drainase minyak, bukan dari logam; wadah kemasan dari plastik; wadah obat
plastik untuk penggunaan komersial; wadah pengemasan industri dari bambu; wadah pengemasan industri dari kayu; wadah
pengemasan kayu; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan plastik untuk
penggunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah penyimpanan yang bisa
dilipat, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah transportasi dan penyimpanan untuk aromatik,
bukan dari logam atau dari batu; wadah, bukan dari logam [penyimpanan, transportasi]; wadah, bukan dari logam untuk
penyimpanan atau transportasi; wadah, bukan dari logam, untuk bahan bakar cair; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan
atau diangkut; wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras; wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial;
wadah, bukan dari logam, untuk transportasi; waduk air hujan, bukan dari logam atau dari batu; wazukue [meja rendah
bergaya Jepang]; whalebone tidak dikerjakan atau semi-dikerjakan; whalebone yang tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan
atau ibu dari mutiara; whalebone, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; workstation komputer [furnitur]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 02:56:54
540   EtiketJID2022065834

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Teluk Intan 7F Tower Topaz, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14450

Yennycen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: deMore
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat Gold Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran dan grosir yang diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode,

barang olahraga; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa peragaan produk; Jasa ritel dan toko ritel online
dalam bidang pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, dompet wanita, koper dan aksesoris lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online
yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam
tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko; Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian,
penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa
toko pakaian eceran; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang
sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel dalam bidang desain
pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan
asesoris olahraga; Jasa-jasa ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen penjualan yang
menampilkan pakaian; Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan
pakaian, aksesori pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan penjualan ritel online; Layanan toko ritel
online; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan
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pakaian dan aksesori terkait; Layanan yang berkaitan dengan kegiatan transaksi penjualan barang dagangan melalui situs
web secara ritel online; Manajemen bisnis dan layanan administrasi bisnis yang berkaitan dengan bidang pakaian, aksesori
pakaian, alas kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan
pakaian dan aksesori terkait; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengimpor dan mengekspor
pakaian, alas kaki dan hiasan kepala; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pameran
peragaan busana untuk keperluan komersial; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi,
kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar;
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan informasi
terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Penyediaan layanan pemesanan yang
berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan
sarana elektronik lainnya; Peragaan barang; Ritel online; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan
pakaian; Toko yang menjual pakaian; belanja online; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; jasa
periklanani toko ritel untuk menjual pakaian, alas kaki dan headwear; 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, alas kaki, tutup kepala, apron, celana bayi, bandana, mantel mandi, sandal
mandi, laci kamar mandi, baju mandi, celana mandi, ikat pinggang, baret, korset, sepatu bot, bra, celana untuk dipakai,
kamisol, topi, jas, gaun, dressing gown, penutup telinga, footmuff, tidak dipanaskan dengan listrik, sepatu karet, pengikat kaus
kaki, sarung tangan, topi, ikat kepala, kaus kaki panjang, sol dalam, jaket, jersi, gaun jumper (baju hangat), baju sweater; jasa
retail sehubungan dengan penjualan tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk,
flanel, kain penutup, taplak meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa toko retail secara online berupa rekaman suara
musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki; layanan distribusi di
bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan iklan yang
berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan pemesanan eceran melalui
pos untuk pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk aksesori pakaian; layanan pemesanan melalui pos untuk pakaian
dan aksesori pakaian; layanan pengaturan tampilan etalase toko; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan
penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi,
belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik,
barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan
atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu,
aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang
olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan ritel
atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian;
layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel disediakan oleh toko-toko; layanan ritel online; layanan ritel
online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan ritel yang
berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian;
layanan toko ritel atau toko grosir; layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan
pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; organisasi
peragaan busana untuk tujuan komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; pengaturan peragaan busana
untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana untuk tujuan promosi; penjualan busana muslim melalui internet /
online; penjualan hijab melalui internet / online; penyelenggaraan peragaan busana virtual online untuk tujuan komersial;
perdagangan barang; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; toko; toko busana muslim; toko
grosir; toko grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko hijab; toko online; toko ritel
online dalam bidang pakaian; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 03:05:37
540   EtiketDID2022065835

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN Babakan Bandung RT 003 / RW 003, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat,
45362

Anen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap Cangklong Kalimaya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna titik cahaya (Hijau muda, Kuning, Biru muda, Oranye,dan Ungu.) , Warna Latar belakang (Biru muda dan salem),

Warna pelangi (Biru tua, Biru muda, Hijau, Kuning dan Oranye)
511 Kelas Barang/Jasa : 23
510 Uraian Barang/Jasa : ===Benang nilon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 03:44:22
540   EtiketDID2022065836
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum. Poris Indah C/377, RT.005 RW. 006, Cipondoh Indah, Cipondoh, Kota
Tangerang, Banten, 15148

Johnny Julia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: myHIU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lakban aluminium foil; bahan isolasi, lakban, opp packing tape, kertas isolasi, kain isolasi, plastik isolasi, foam tape,

double tape (semuanya untuk industri); lakban; lakban selain untuk keperluan alat tulis menulis/ rumah tangga/ medis; lakban
untuk pengepakan; lakban untuk perekat selang pendingin udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 03:54:08
540   EtiketDID2022065837

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN Babakan Bandung RT 003 / RW 003, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat
Anen

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap Cangklong Semut
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru muda, Pink, Dan Oranye,
511 Kelas Barang/Jasa : 23
510 Uraian Barang/Jasa : ===Benang nilon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 04:42:18
540   EtiketDID2022065838

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ring Road Timur no 77, Wonocatur, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55198
Benjamin Siahu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERISSOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Berkat Melimpah
591 Uraian Warna : Putih, Coklat dan Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adonan kue buah badam; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Baozi

(roti isi); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Bubuk untuk membuat roti; Bumbu kue; Campuran
untuk roti; Campuran-campuran untuk membuat kue; Cimi-Cimi (kue kering); Enchilada [roti isi]; GIS (bahan pemekar roti);
Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Hiasan roti yang dapat dimakan; Kue; Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue
Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue
Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu
Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi; Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat
Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange;
Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas; Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas;
Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial; Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue
Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu
Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue
Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin; Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue
Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso; Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia
Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue
Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie
Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat; Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue
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Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-
gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri); Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering
yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi; Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue
pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang; Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur
gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Ladran (Kue Kering); Lapisan gula (icing) untuk kue; Makanan dengan
bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan
dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan ringan terutama terdiri dari
roti; Panettone (roti manis); Pasta kue; Pembungkus pastry (kue); Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue);
Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk kue; Pepe (Kue Manis); Pizza (roti); Pretzels (kue); Produk kue dan
kembang gula; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya Kukus
Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet; Roti
kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis hotdog;
Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke dalam kuah
srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti
tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich,
biskuit; Sagon (Kue); Sediaan aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sengkulun (Kue Tradisional); Tepung,
roti, ragi, pastri (kue-kue); Wafer (kue); Yangko (kue moci); adonan kue; adonan kue beku; adonan puff pastry (roti); adonan
roti; aroma untuk makanan/kue; baguettes [Roti Prancis]; bahan makanan untuk adonan roti dan kue; bahan pelembut kue;
barbari [roti datar]; bazlama (roti pipih turki); bubuk soda kue; cakwe/cakue; campuran isian berbasis roti; campuran kue;
campuran roti; campuran roti dalam bentuk bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti;
canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); chapati [roti tidak beragi]; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat
untuk kue; dekorasi fondant untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari
gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue;
empadões veganos [kue vegan]; fa gao [kue bolu kukus]; flapjacks [kue wajan]; focaccia [roti]; fritters (kue) apel; gula gula
untuk menghias kue; gula-gula (dekorasi kue); hiasan kue yang dapat dimakan; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk
kacang]; irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar
custard untuk kue dan pai; isi cokelat untuk produk-produk roti; kasutera [kue bolu Jepang]; kue Kiam Ko Kwe; kue adonan
goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas gluten; kue beku; kue beras; kue beras
[kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue bola; kue bolu; kue buah;
kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue filo; kue frosting; kue
gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kacang khas bagan siapiapi;
kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue kering; kue kering beku; kue kering berbasis
bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue lekker; kue lobi-lobi;
kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue pastry; kue persik;
kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik bawang; kue sus;
kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar lezat; kue tar
raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue widaran / bidaran;
kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt beku; kue, biskuit, kue
kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kulit kue; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; makanan pembuka
dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian, roti dan sereal; makaroni [kue kering]; matzo [roti
tak beragi]; meringues (kue); mille-feuilles (kue); mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); olesan cokelat untuk digunakan pada
roti; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; papadum (roti renyah pipih); peach cobbler (kue); perasa, selain
minyak esensial, untuk kue; persiapan kue yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga;
petits fours [kue]; piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk-produk roti untuk makanan; puding roti; puff pastry
(roti); quesadillas [roti isi]; quiches (roti); remah roti; rhubarb pies (roti pai); roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti
bakar; roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti
bir; roti bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi
dengan daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti
gandum; roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti
kismis; roti kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti
panggang; roti panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar
kentang; roti pita; roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis
gulung segar; roti tidak beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; rugelach [kue kering]; shortbread tart shells (kue);
shortcrust pastry (kue); songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas
[kue kering goreng]; sourdough (roti); spiced cookies (kue kering); stik roti; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula
(sprinkes) untuk menghias kue; taburan untuk menghias kue; taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian];
tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung kue; tepung
roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras
tumis dengan pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]; yule
log (kue tradisional)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 05:03:28
540   EtiketJID2022065839

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ring Road Timur no 77, Wonocatur, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55198
Benjamin Siahu
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERISSOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Berkat Melimpah
591 Uraian Warna : Hijau dan hijau muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth untuk penjualan es krim; Counter untuk penjualan es krim; Eceran

dan grosir minuman; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan
Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa 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
kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel;
Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi
dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman
(disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan
rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur,
peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-
produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan
dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan minuman teh untuk orang lain; Jasa penjualan makanan dan
minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara daring; 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 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 perantara komersial untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan
makanan dan minuman; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa stand penjualan makanan dan
minuman; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; 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.; Konter untuk penjualan es krim; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan
yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan minuman
berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan pengaturan
acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan eceran
bubuk minuman; Layanan penjualan eceran sirup untuk minuman; Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk
makanan dan minuman; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil;
Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko grosir
yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak
makanan pendamping; Layanan toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan
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toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko grosir yang
menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan
untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk
penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan toko ritel yang
menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan pembungkus untuk
penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan
makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan untuk mengatur
dan melakukan pameran dagang dan pameran; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan
restoran; Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Memberikan informasi kerjasama waralaba
(administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Mempersiapkan layanan
pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan
komersial; Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan
iklan; 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; Mengorganisir mempromosikan mengatur dan
menyelenggarakan acara khusus pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial promosi atau periklanan;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; 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; Organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan, sebagai
model untuk iklan atau promosi penjualan; 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; Pameran peragaan
busana untuk keperluan komersial; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos
termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak
lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: 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 makanan dan minuman secara online; Penyajian barang pada media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan 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 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; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran
dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; 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
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hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur, peralatan pendingin listrik, mesin
pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; Stan untuk penjualan es krim; Toko kue; Toko kue online; Toko
makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko
minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko roti online; Toko yang menjual es krim; Toko
yang menjual kue; Waralaba restoran, yaitu, penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; administrasi program loyalitas konsumen untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain;
bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian
restoran; bantuan manajemen bisnis untuk pengoperasian restoran; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman
beralkohol; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan
minuman atau bahan makanan dan minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa eceran atau jasa
grosir untuk minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran atau jasa grosir
untuk minuman keras; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa
grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman beralkohol; jasa layanan retail yang
berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan penyiapan pembuatan minuman; jasa
manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel,
kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pengadaan minuman beralkohol
[membeli barang untuk bisnis lain]; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa penjualan makanan 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
minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa penjualan produk
dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan;
jasa pesanan pos dan jasa toko ritel online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar
teh, minuman berbahan dasar cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan
penyaring, tempat minuman, dan kaos; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman
lain yang tidak beralkohol, minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail
sehubungan dengan penjualan minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang
nafsu makan), minuman berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat,
minuman anggur manis, air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman
keras, air barli, fruit squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa ritel yang berhubungan dengan produk
makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung
apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran,
klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor
timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu
manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa organisasi dan
pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; 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; layanan distribusi grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir
untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir untuk bahan
makanan; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk makanan laut; layanan grosir untuk makanan penutup; layanan
grosir untuk minuman beralkohol; layanan grosir untuk minuman non-alkohol; layanan grosir untuk peralatan persiapan
makanan; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan grosir
yang berkaitan dengan es krim; 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 peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir
yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; 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 kios makanan yang merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan manajemen
pameran dagang; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan periklanan dan
manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala,
kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun,
kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari
(pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan
mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel atau layanan
grosiran untuk makanan dan minuman; 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,
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pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel untuk bahan makanan; layanan ritel untuk es krim; layanan ritel
untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel
untuk minuman beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk minuman non-alkohol;
layanan ritel untuk peralatan memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan; layanan ritel untuk
persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel untuk suplemen
makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan es krim; 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 peralatan memasak makanan; layanan ritel yang
berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman;
layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan
produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan
department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan;
layanan toko grosir menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan
makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak
makanan; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan sediaan
untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir online yang
menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan toko grosir online yang
menampilkan makanan laut; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan
toko grosir online yang menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
persiapan makanan; 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
suplemen makanan; layanan toko grosir yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang
menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki,
tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran,
majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan,
tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan
pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program
komputer; layanan toko ritel menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel
menampilkan makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan minuman
beralkohol, kecuali bir; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan
peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko ritel
menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan suplemen makanan; 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 es krim; 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 peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel
online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; 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 peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan
persiapan pembuatan minuman; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan waralaba dalam bentuk
memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, 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;
manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; melakukan pameran
dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman;
mempromosikan 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; 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 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 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 dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur pameran bisnis; mengatur
pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran,
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pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-
barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk
tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau
iklan; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan
ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang,
pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyelenggarakan pameran dagang
virtual secara online; menyelenggarakan pameran 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; 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; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial,
promosi dan periklanan; 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 penjualan untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran seni untuk
tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan;
organisasi pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pameran dagang; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan
pameran dagang yang terkait dengan kosmetik; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis;
pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu, peringkat dan ulasan restoran dan
kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan
promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan,
dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau periklanan;
pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
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; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi; perencanaan dan pelaksanaan pameran
dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; pesanan pembelian secara on-line di bidang pengiriman
makanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; sponsor promosi pameran dagang; sponsor promosi
pameran seni; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; toko roti; toko yang menjual botol-botol minuman;
toko yang menjual minuman; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online yang menampilkan
cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong teh, produk terkait
kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup kepala, alas kaki,
aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-peralatan dan
wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi listrik, peralatan
pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 05:17:24
540   EtiketJID2022065840

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ring Road Timur no 77, Wonocatur, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55198
Benjamin Siahu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MENOEL MENOEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Coklat muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Booth untuk penjualan es krim; Counter untuk penjualan es krim; Eceran

dan grosir minuman; Eceran dan grosir toko roti; Gerai penjualan makanan dan minuman; Jasa Penjualan Makanan Dan
Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa agen pemesanan makanan melalui internet; Jasa eceran atau grosiran untuk
kosmetik, sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut,
semprotan rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah
kosmetik, losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum
dalam bentuk padat; Jasa eceran toko serba ada dan supermarket sehubungan dengan perlengkapan mandi, sediaan-sediaan
kebersihan untuk penggunaan pribadi, kosmetik,
sediaan-sediaan perawatan kulit, sediaan-sediaan farmasi dan sanitasi, perlengkapan pertolongan pertama, sediaan-sediaan
perawatan gigi,
sediaan-sediaan perawakan kesehatan untuk perawatan pribadi, gantungan kunci, gembok, alat cukur, alat cukur elektronik,
pisau cukur, sikat gigi,
sikat gigi elektronik, sisi, spons, bingkai foto, cermin, peralatan dan wadah untuk rumah tangga, pecah-belah, perangkat
porselin, kristal dan tembikar,
alat makan dan alat makan untuk di meja, perlengkapan audio dan atau visual dan perangkat periferal, kalkulator, komputer,
peranti lunak komputer,
peranti keras komputer, kamera, negatif film kamera, perlengkapan pemrosesan data, peralatan untuk merekam, mengirim
atau mereproduksi suara atau gambar,
pembawa data magnetik, pita video, pita kaset, cakram perekam, pita dan cakram pra-rekam, perhiasan, peralatan horologis
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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
kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan minuman; Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel;
Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan penjualan eceran untuk nutrisi
dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pembasmi kuman
(disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan
minuman; Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah di bidang perlengkapan
rumah tangga, peralatan  dan wadah rumah tangga, peralatan dan wadah dapur, alat tangan dan implemen untuk dapur,
peralatan makan [cutlery], pisau, tas, handuk dapur, buku masak, makanan, mainan, kosmetik, dan perawatan pribadi, produk-
produk untuk badan dan kecantikan; Jasa pemrosesan pemesanan makanan melalui internet; Jasa pengadaan kerjasama,
untuk kepentingan orang lain, dari berbagai barang yaitu, minuman dengan kopi, teh, gourmet, makanan kemasan dan siap
(tidak termasuk transportasi daripadanya), memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-
barang itu dari outlet grosir, toko eceran, kafe, restoran dan outlet rantai toko kopi atau melalui telekomunikasi atau dari situs
web barang dagangan umum dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kerjasama, untuk kepentingan pihak lain,
dari berbagai barang [tidak termasuk transportasi daripadanya],memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan
membeli barang-barang tersebut dari toko serba ada, pusat perbelanjaan, mall, outlet grosir dan eceran, hotel, outlet makanan
dan minuman, katalog barang dagangan melalui pemesanan surat atau melalui komunikasi telepon, atau situs barang
dagangan dalam jaringan komunikasi global; Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa pengadaan minuman teh untuk
orang lain; Jasa pengadaan teh hijau untuk orang lain; 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 kopi dan biji kopi; Jasa penjualan makanan dan minuman khas jepang; Jasa penjualan makanan secara
daring; 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 retail bubuk coklat, kopi dan teh; 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 perantara komersial untuk
peralatan pembasmi kuman (disinfektan) pada hidangan makanan; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan
makanan dan minuman; Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; 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 stand
penjualan makanan dan minuman; Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok
elektronik, cairan untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau,

pengganti tembakau (bukan untuk keperluan medis), barang-barang keperluan perokok, korek api untuk perokok, alat
penguap pribadi (untuk rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik, produk
tembakau untuk keperluan dipanaskan, perangkat dan bagian-bagian perangkat untuk memanaskan tembakau dan pengganti
tembakau untuk keperluan dihirup, tembakau sirih dengan tembakau, tembakau untuk dihirup dengan tembakau, tembakau
sirih tanpa tembakau, tembakau untuk dihirup tanpa tembakau, kantong nikotin oral bebas tembakau (bukan untuk
penggunaan medis); Jasa toko eceran sehubungan dengan penjualan rokok elektrik (e-cigarettes), rokok elektronik, cairan
untuk digunakan pada rokok elektronik, tembakau, barang-barang keperluan perokok, korek api, alat penguap pribadi (untuk
rokok elektronik) dan rokok elektronik dan pemberi rasa serta cairan untuk rokok elektronik; Jasa toko grosir yang
menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Jasa toko
ritel yang menampilkan pemurni air untuk keperluan rumah tangga; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Jasa-jasa pameran dan pameran dagang; 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.; Konter untuk penjualan es krim; Layanan agen penjualan yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan botol air dijual kosong;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan agen penjualan
yang menampilkan kopi; Layanan agen penjualan yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan agen penjualan
yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan minuman
berbahan dasar teh alkohol; Layanan agen penjualan yang menampilkan teko kopi elektrik; Layanan agen penjualan yang
menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah
untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk
tujuan komersial atau periklanan]; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan teh secara online; Layanan penjualan
eceran bubuk minuman; Layanan penjualan eceran sirup; Layanan penjualan eceran sirup untuk kuliner; Layanan penjualan
eceran sirup untuk minuman; 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 ritel dan grosir teh; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk toko roti ritel, farmasi, dan
layanan suku cadang mobil; Layanan toko grosir yang menampilkan aparatus yang dioperasikan tangan untuk mencincang
makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko grosir yang menampilkan kantong
dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan kotak makanan pendamping; Layanan
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toko grosir yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko grosir yang menampilkan teko
kopi elektrik; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko
grosir yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan
kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet (dietary supplements); Layanan toko ritel menu utama kopi; Layanan toko
ritel menu utama teh; Layanan toko ritel online menu utama kopi; Layanan toko ritel yang menampilkan aparatus yang
dioperasikan tangan untuk mencincang makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan botol air dijual kosong; Layanan toko
ritel yang menampilkan kantong dengan penutup untuk penyimpanan makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan kotak
makanan pendamping; Layanan toko ritel yang menampilkan mesin pengepakan hampa udara untuk makanan; Layanan toko
ritel yang menampilkan pembungkus untuk penyimpanan produksi makanan; Layanan toko ritel yang menampilkan teko kopi
elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah kaca yang disegel untuk mengawetkan makanan; Layanan toko ritel
yang menampilkan wadah untuk makanan tradisional Korea, kimchi; Layanan untuk mengatur dan melakukan pameran
dagang dan pameran; Manajemen bisnis fasilitas perjamuan dan fungsi sosial, fasilitas golf, dan restoran;
Manajemen/pengelolaan restoran makanan dan minuman Jepang; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Mempersiapkan layanan pameran dagang
untuk perusahaan industri dan komersial; Mempersiapkan layanan pameran untuk perusahaan industri dan komersial;
Mempersiapkan pameran dagang untuk perusahaan industri dan komersial; Mengadakan pameran untuk tujuan iklan;
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; Mengorganisir mempromosikan mengatur dan
menyelenggarakan acara khusus pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial promosi atau periklanan;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur
dan menyelenggarakan pameran dagang dan eksibisi; 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; Organisasi nirlaba di bidang kopi; Organisasi pameran untuk
tujuan komersial atau iklan, sebagai model untuk iklan atau promosi penjualan; 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; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: 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 makanan dan minuman secara online; Penyajian barang pada
media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan 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 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; Perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran
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dan presentasi untuk tujuan ekonomi atau iklan; 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; Stan untuk penjualan es krim; Toko kue; Toko kue online; Toko
makanan dan minuman khas jepang; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman online; Toko
minuman panas dan dingin; Toko online di bidang makanan dan minuman; Toko roti online; Toko yang menjual es krim; Toko
yang menjual kue; Toko yang menjual pompa air rumah tangga dan industri serta seluruh alat listrik; Waralaba restoran, yaitu,
penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi program loyalitas konsumen
untuk mempromosikan layanan restoran dan layanan ritel orang lain; bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis dalam pengoperasian restoran; bantuan manajemen bisnis untuk
pengoperasian restoran; iklan jasa pelatihan penyelaman dalam air secara online; iklan secara online jasa wisata dalam air
snorkeling dan diving; jasa distributor grosir untuk anggur dan minuman beralkohol; jasa distributor grosir untuk makanan dan
minuman; jasa distributor grosir untuk untuk teh dan kopi; jasa distributor terkait produk konsumsi atau makanan dan minuman
atau bahan makanan dan minuman; jasa eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa eceran atau jasa grosir untuk
minuman berkarbonasi [minuman penyegar] dan minuman jus buah non-alkohol; jasa eceran atau jasa grosir untuk minuman
keras; jasa grosir untuk minuman beralkohol, kecuali bir; jasa grosir untuk peralatan memasak makanan; jasa grosir untuk
peralatan pasokan air; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman; jasa grosir untuk persiapan membuat minuman
beralkohol; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa layanan retail yang terkait dengan
penyiapan pembuatan minuman; jasa manajemen bisnis, yaitu, pengelolaan dan pengoperasian hotel, restoran, bar, fasilitas
rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung apartemen untuk pihak lain; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa
pengadaan minuman beralkohol [membeli barang untuk bisnis lain]; jasa penjualan makanan  berbahan dasar ikan; jasa
penjualan makanan 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 minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; jasa penjualan minuman teh bubble atau teh pearl; jasa
penjualan produk  dibidang nutrisi dan suplemen diet, minuman dan sari buah; jasa penjualan wisata dalam air diving dan
snorkeling secara online; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; jasa pesanan pos dan jasa toko ritel
online yang menjual kopi, teh, minuman berbahan dasar kopi, minuman berbahan dasar teh, minuman berbahan dasar
cokelat, mesin penyeduh listrik dan mesin espresso listrik, pemadat kopi dan teh, panci dan penyaring, tempat minuman, dan
kaos; jasa retail sehubungan dengan penjualan malt, bir, air mineral dan air soda, minuman lain yang tidak beralkohol,
minuman buah dan jus buah, sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman; jasa retail sehubungan dengan penjualan
minuman ringan, minuman energi, anggur, es teh, aperitif (minuman beralkohol perangsang nafsu makan), minuman
berkarbonasi, ekstrak buah, ale jahe, grape must, must, minuman buah yang terbuat dari konsentrat, minuman anggur manis,
air malt, air seltzer, air soda, air tonik, jus sayuran, esens yang digunakan dalam sediaan minuman keras, air barli, fruit
squash, sarsaparilla, minuman beralkohol (kecuali bir); jasa retail sehubungan dengan penjualan seragam, kerudung, rompi,
rompi berkancing, pakaian tahan air, sepatu kayu, gelang handuk; 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
yang berhubungan dengan produk makanan dan minuman beralkohol dan tidak beralkohol; jasa ritel, jasa ritel online, jasa
grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen ilmu pengetahuan,
penelitian, navigasi, penelitian, fotografi, sinematografi, audio-visual, optik, timbang, ukur, sinyal, deteksi, pengujian, inspeksi,
penyelamatan dan pendidikan, peralatan dan instrumen untuk penghantar, penukar, pengubah, pengumpul, pengatur atau
pengendali distribusi atau penggunaan listrik, peralatan dan instrumen untuk merekam, transmisi, reproduksi atau mengolah
suara, gambar atau data, media yang dapat direkam dan diunduh, perangkat lunak komputer, media perekam dan penyimpan
analog atau digital kosong, mekanisme untuk alat yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya,
kas register, mesin hitung, komputer dan alat periferal komputer, pakaian penyelam, masker penyelam, sumbat kuping untuk
penyelam, penjepit hidung untuk penyelam dan perenang, sarung tangan untuk penyelam, alat pernapasan untuk berenang di
bawah permukaan air, alat pemadam kebakaran, pelindung perut ( untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan cedera),
peralatan untuk digunakan dengan komputer, perekam audio, tas dan casing yang secara khusus disesuaikan untuk tempat
atau pembawa perangkat dan peralatan portabel, ponsel, yang digenggam dan tablet serta aksesoris untuk perangkat
tersebut, baterai, pengisi daya baterai, pelindung tubuh, pelindung dada, kalkulator, camcorder, kamera, kartu mengandung
chip sirkuit terpadu, kartu yang berkode dengan fitur keamanan untuk keperluan otentikasi, kartu yang menggunakan memori
magnetik dan memori sirkuit terpadu, tempat pembawa untuk telepon bergerak, tempat telepon bergerak, tempat kaca mata
dan kaca mata pelindung sinar matahari; jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos yang
berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster,
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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 waralaba, yaitu menawarkan bantuan manajemen bisnis dalam
pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko ritel, kondominium, gedung
apartemen; jasa waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran,
klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor
timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; jasa-jasa manajemen bisnis, yaitu
manajemen dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar, spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran,
kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare (kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu),
klub rekreasi resor, klub liburan, klub dimana setiap pemilik memiliki hak yang berbeda dan proporsional, klub tempat
kediaman pribadi, hak penggunaan klub dan proyek kontrak untuk jangka panjang untuk pihak lain; jasa-jasa organisasi dan
pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; jasa-jasa
pengorganisasian untuk menggelar acara dalam melibatkan customer untuk turut menyumbang makanan hewan untuk tujuan
promosi; 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; layanan agen tenaga kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan distribusi grosir untuk
anggur dan minuman beralkohol; layanan distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan distribusi grosir untuk teh
dan kopi; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti dan roti; layanan eceran atau grosir untuk kopi; layanan eceran atau
grosir untuk makanan dan minuman; layanan eceran atau grosir untuk teh; layanan eceran atau grosir untuk teh, kopi, dan
kakao; layanan fotokopi; layanan grosir untuk bahan makanan; layanan grosir untuk es krim; layanan grosir untuk gula-gula;
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 peralatan persiapan makanan; layanan
grosir untuk suplemen makanan; layanan grosir untuk teh; layanan grosir yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan
grosir yang berkaitan dengan es krim; layanan grosir yang berkaitan dengan kopi; layanan grosir yang berkaitan dengan
makanan laut; layanan grosir yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman
beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan grosir yang berkaitan dengan
minuman non-alkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan pasokan air; layanan grosir yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan grosir yang
berkaitan dengan permen; layanan grosir yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan grosir yang
berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan;
layanan grosir yang berkaitan dengan teh; layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan
wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau
panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu,
sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi,
boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan dan
pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan kios makanan yang
merupakan toko retail dengan produk utama bahan makanan; layanan manajemen pameran dagang; layanan pemesanan on-
line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat
minuman, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan
panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-
topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan
dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka
mainan, mainan action figure, jam tangan mainan; layanan ritel 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 grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel dan grosir untuk berbagai barang, termasuk tetapi tidak
terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian, minyak esensial, sediaan pemutih dan
bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan penggosok, sediaan abrasif, kosmetik,
sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku,
sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan
pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan perawatan rambut, sampo, losion rambut,
pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut, sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan
berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi dan persediaan medis, peralatan
elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan untuk penerangan dan pemanasan,
logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis dan kronometrik, alat tulis, kulit dan
imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan dan wadah rumah tangga atau
dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga, handuk, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman, perlengkapan sehari-hari dan barang-barang
pribadi; layanan ritel disediakan oleh toko permen; layanan ritel disediakan oleh toko roti; layanan ritel untuk bahan makanan;
layanan ritel untuk es krim; layanan ritel untuk kopi; layanan ritel untuk kopi  yang diproses; layanan ritel untuk makanan dan
minuman; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan laut; layanan ritel untuk minuman
beralkohol; layanan ritel untuk minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel untuk minuman non-alkohol; layanan ritel untuk
peralatan memasak makanan; layanan ritel untuk peralatan pasokan air; layanan ritel untuk peralatan persiapan makanan;
layanan ritel untuk persiapan membuat minuman; layanan ritel untuk persiapan membuat minuman beralkohol; layanan ritel
untuk suplemen makanan; layanan ritel untuk teh; layanan ritel yang berkaitan dengan bahan makanan; layanan ritel yang
berkaitan dengan es krim; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan makanan laut;
layanan ritel yang berkaitan dengan makanan penutup; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol; layanan ritel
yang berkaitan dengan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman non-alkohol; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan memasak makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan pasokan air; layanan
ritel yang berkaitan dengan peralatan persiapan makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan permen; layanan ritel yang
berkaitan dengan persiapan untuk membuat minuman; layanan ritel yang berkaitan dengan persiapan untuk membuat
minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan produk toko makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan
suplemen makanan; layanan ritel yang berkaitan dengan teh; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store
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yang berkaitan dengan makanan dan minuman; layanan toko grosir menampilkan alat persiapan makanan; layanan toko grosir
menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir menampilkan es krim; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan
toko grosir menampilkan kopi; layanan toko grosir menampilkan makanan laut; layanan toko grosir menampilkan makanan
penutup; layanan toko grosir menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko grosir menampilkan peralatan pasokan
air; layanan toko grosir menampilkan persiapan untuk membuat minuman; layanan toko grosir menampilkan sediaan untuk
membuat minuman beralkohol; layanan toko grosir menampilkan suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan teh;
layanan toko grosir online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan es krim; layanan
toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan makanan laut; layanan toko grosir
online yang menampilkan makanan penutup; layanan toko grosir online yang menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir;
layanan toko grosir online yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
memasak makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan pasokan air; layanan toko grosir online yang
menampilkan peralatan persiapan makanan; 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 suplemen makanan; layanan toko grosir online yang menampilkan teh; layanan toko grosir yang
menampilkan minuman beralkohol, kecuali bir; layanan toko grosir yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan toko ritel
dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk
merekam, transmisi dan reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka,
lencana semua jenis, gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji,
minuman beralkohol dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM
dan permainan komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan bahan
makanan; layanan toko ritel menampilkan es krim; layanan toko ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel menampilkan
makanan laut; layanan toko ritel menampilkan makanan penutup; layanan toko ritel menampilkan minuman beralkohol, kecuali
bir; layanan toko ritel menampilkan peralatan memasak makanan; layanan toko ritel menampilkan peralatan pasokan air;
layanan toko ritel menampilkan peralatan persiapan makanan; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat
minuman; layanan toko ritel menampilkan persiapan untuk membuat minuman beralkohol; layanan toko ritel menampilkan
suplemen makanan; 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 es krim; 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 peralatan pasokan air; layanan toko ritel on-line yang menampilkan peralatan persiapan
makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan bahan makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan
penutup; layanan toko ritel online yang menampilkan makanan ternak; 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 peralatan memasak makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan persiapan pembuatan minuman;
layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan teh; layanan toko
ritel untuk makanan dan minuman; layanan toko ritel yang menampilkan minuman non-alkohol; layanan waralaba dalam
bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; layanan waralaba, 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;
manajemen bisnis restoran; manajemen bisnis restoran untuk orang lain; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; melakukan pameran
dagang; melakukan pameran dagang di bidang mobil; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran
dagang untuk tujuan komersial dan periklanan; memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian
restoran; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman
berbahan dasar kelor; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan produk makanan atau minuman;
mempromosikan 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; 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 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 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 dan pameran untuk keperluan bisnis dan periklanan pariwisata;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; mengatur pameran bisnis; mengatur
pameran dagang; mengatur pameran untuk tujuan komersial; mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran,
pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; mengorganisasikan pameran dan pengujian barang-
barang olahraga untuk keperluan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang dan pameran untuk
tujuan komersial atau iklan; mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau
iklan; menyediakan direktori bisnis online yang menampilkan restoran, bar, bioskop, klub dansa, museum, galeri seni, dan
ruang budaya dan sosial lainnya; menyediakan layanan konsultasi bisnis di bidang perjalanan bisnis untuk mengembangkan
dan mengimplementasikan solusi yang disesuaikan untuk manajemen perjalanan dan pengeluaran biaya klien, yaitu, sumber
pemasok udara (penerbangan) dan hotel strategis (strategic air and hotel supplier sourcing), pemesanan perjalanan elektronik,
manajemen dan penggantian pengeluaran biaya, manajemen pertemuan/rapat dan layanan konsultasi terkait perjalanan bisnis
lainnya; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions) dan
pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyelenggarakan pameran 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; 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; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan
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periklanan; 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 penjualan untuk tujuan komersial atau periklanan; organisasi pameran seni untuk tujuan komersial
atau iklan; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi
pameran untuk tujuan komersial atau periklanan; pameran dagang; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran
dagang yang terkait dengan kosmetik; pemantauan status dan/atau lokasi pesanan restoran untuk tujuan bisnis; pembacaan
meter air untuk tujuan penagihan; pemberian informasi kepada konsumen di bidang restoran dan makanan, yaitu, menu,
peringkat dan ulasan restoran dan kompilasi menu, peringkat dan ulasan restoran; pengaturan acara, pameran, pekan raya,
dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial,
perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan pameran dagang kosmetik; pengaturan pameran dan acara
untuk tujuan komersial atau periklanan; pengorganisasian dan pameran-pameran dan pameran-pameran dagang untuk tujuan
komersial dan periklanan; 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; penyewaan mesin fotokopi; penyewaan mesin tik dan mesin fotokopi;
penyewaan mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk tujuan promosi;
perencanaan dan pelaksanaan pameran dagang, pameran dan presentasi untuk tujuan komersial atau iklan; pesanan
pembelian secara on-line di bidang pengiriman makanan; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba restoran; sponsor
promosi pameran dagang; sponsor promosi pameran seni; stan penjualan makanan ringan; stan penjualan minuman; toko roti;
toko yang menjual botol-botol minuman; toko yang menjual minuman; toko-toko ritel, pemesanan melalui pos dan layanan-
layanan toko ritel online yang menampilkan kopi, produk-produk kopi dan barang-barang   terkait kopi, teh dan bubuk yang
dijual dalam wadah-wadah tunggal untuk digunakan dalam mesin-mesin pembuatan penyeduh, mesin-mesin pembuatan
penyeduh listrik dan mesin-mesin espresso listrik; toko-toko ritel, pesanan melalui pos dan layanan-layanan toko ritel online
yang menampilkan cokelat dan minuman berasal dari teh, biji kopi, kopi bubuk, produk-produk cokelat, teh loose dan kantong
teh, produk terkait kopi dan teh, bermacam-macam rasa teh, sirup dan saus-saus, skala, kertas filter, t-shirt, pakaian, tutup
kepala, alas kaki, aksesoris-aksesoris pakaian, mug, gelas-gelas, alat makan, gantungan kunci, alat tulis, tas-tas, peralatan-
peralatan dan wadah-wadah dapur atau rumah tangga, filter-filter kopi listrik, mesin-mesin kopi listrik, penapis-penapis kopi
listrik, peralatan pembuat kopi, persiapan-persiapan pembersih perlengkapan dan peralatan kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 05:23:45
540   EtiketDID2022065841

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN BANTAR NO.188 RT 06/07 ARGASARI, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat,
46122

TRIANI RESTIANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hirakiya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hirakiya dalam bahasa jepang memiliki arti pembuka/awal
591 Uraian Warna : Warna dasar coklat pastel dengan kode warna "#eed4c7" dengan logo "HK" berwarna putih dan tulisan "Hirakiya" berwarna

putih dibawahnya.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Mukena; Pakaian muslim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 06:14:20
540   EtiketJID2022065842

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Long Beach Blok C No. 17 PIK, RT 007, RW 006, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14460

Robert Soemarno, Robby Sumarno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEVHART
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan

bar cemilan; 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
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restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan
hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis
minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh; Kafe-kafe; Kafetaria; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; Layanan restoran dibawa
pulang; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran
dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara
online; Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering;
jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa
restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-
restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering di kafetaria
makanan cepat saji; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel, restoran, dan kafe;
layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan
untuk restoran dan makanan; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran cepat saji; layanan restoran
keliling; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; menyajikan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di kafe internet;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi
yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web; restoran yang menawarkan layanan
untuk dibawa pulang; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 06:58:10
540   EtiketDID2022065843

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko SPRS/050 Jalan Springs Boulevard Selatan Kelurahan Medang, Kecamatan
Pagedangan,, Kabupaten Tangerang, Banten, 15334

 PT. GREAT FORTUNE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CONCHE JEWELLERY & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CONCHE JEWELLERY Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Emas, Ungu dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perhiasan dan batu mulia; Perhiasan tempel; Perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu berharga; anting-anting;

anting-anting berlapis perak; bros [perhiasan]; cincin (perhiasan); cincin berlapis emas; cincin berlapis perak; cincin perak;
gelang; gelang berlapis emas; jam tangan perak; kalung [perhiasan]; kalung berlapis emas; kalung berlapis perak; kalung
emas; kotak perhiasan; perhiasan; perhiasan benang emas; perhiasan emas; perhiasan kostum; perhiasan mutiara; perhiasan
perak; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk wanita; perhiasan yang terbuat dari kaca; perhiasan
yang terbuat dari kristal; perhiasan, batu mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 08:22:07
540   EtiketJID2022065844

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Monginsidi, RT 006 RW 002, Sembung, Kapas, Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur, 62181

Yayasan Mutiara Sunnah Bojonegoro

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: agamamu.com + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa kursus; Pelatihan; Pendidikan; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan berita, informasi,

video dan podcast dengan sudut pandang keagamaan; Penyediaan publikasi-publikasi elektronik yang tidak dapat diunduh
dari jaringan komputer global atau internet; Pesantren (Jasa Pendidikan); layanan pendidikan dan pengajaran yang
menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; melakukan seminar; menyediakan publikasi
elektronik, tidak dapat diunduh, dari jaringan komputer global atau Internet; pendidikan agama; pengaturan dan pengadaan
konferensi, kongres dan simposium; penyebaran materi pendidikan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 08:33:54
540   EtiketJID2022065845

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Suniaraja No. 139 Kav. A-3, RT.002 RW.001, Kel. Kebon Jeruk, Kota Bandung,
Jawa Barat, 40181

Danniel Samuel Horo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inti Medical Store
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor alat kesehatan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk

alat kesehatan; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan ritel, grosir dan toko online, termasuk
toko roti ritel, farmasi, dan layanan suku cadang mobil; Layanan toko ritel online; Pengadaan, manajemen, inventaris,
pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui
pengiriman); jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa promosi dan pemasaran
secara online; jasa toko retail secara online berupa berbagai macam barang-barang konsumen untuk pihak lain; jasa-jasa ritel
dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk
kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan
rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal,
lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk
bermain dan barang olahraga; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk
manusia; layanan pemasaran online; layanan ritel online; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan ritel untuk
alat kesehatan untuk hewan; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; menyediakan informasi gigi di
bidang e-commerce; pengaturan transaksi komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis
elektronik (e-commerce); penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan jasa
penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-commerce; penyediaan pasar online (marketplace) untuk
pembeli dan penjual; toko alat kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 08:34:44
540   EtiketDID2022065846

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pluit Selatan 6 No 1 RT 14 RW 6 Kelurahan Pluit Kecamatan Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Devi Chendana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nipie Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===astringen untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim

anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; susu almond untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 08:45:23
540   EtiketDID2022065848

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GEDUNG LINDETEVES TRADE CENTER LT. UG BLOK A6 NO. 7, JL. HAYAM
WURUK NO. 127, KEL. TAMAN SARI, KEC. TAMAN SARI, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11180

PT. LARIS SEJAHTERA TEKNIK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVA WELDING + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : JAVA WELDING = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat las listrik; mesin las, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 08:47:09
540   EtiketDID2022065849

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBON JERUK V NO. 143-A, RT. 006/RW. 006, KEL. MAPHAR, KEC. TAMAN
SARI, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11160

THOMAS WANDANA LIMAS

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 :

: KANA SCISSORS  + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KANA SCISSORS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===gunting untuk memotong rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 08:50:00
540   EtiketDID2022065850

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 68, Desa Taxi, Jalan Qingliangsi, Zhuozhou, Kota Baoding, Provinsi Hebei, China
JIA, YANPENG

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 :

: deyue
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, ABU ABU
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu untuk penerangan jalan umum; Pemantul cahaya lampu; Penerangan LED; Penyebar cahaya (LED); bola lampu;

bola lampu LED; bola lampu, listrik; dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; lampu bola; lampu elektrik dan
peralatan penerangan lainnya; lampu jalan; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu listrik; lampu listrik
untuk pohon Natal; lentera listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; matahari lampu; peralatan dan instalasi
pencahayaan; peralatan untuk instalasi penyediaan air; senter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 08:58:13
540   EtiketDID2022065852

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jendral Sudirman No. 05, RT 5, RW 2, Kelurahan Babussalam, Kecamatan
Mandau, Duri, Riau, 28783, Kabupaten Bengkalis, Riau, 28783

Hakimoto

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 : Akira
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Sarung kasur; Seprai; Tirai bawah kasur; alas-alas pelapis dan

penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); gorden; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang
terbuat dari kain tekstil; handuk  mandi; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk mandi besar;
handuk microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk microfiber penyerap kelembaban untuk digunakan
mandi; handuk pantai; handuk teh; handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur; handuk, bukan dari kertas;
handuk, khususnya linen mandi; kain lap untuk mandi; kain tirai; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran; linen mandi; linen
mandi, kecuali pakaian; pemegang tirai dari bahan tekstil; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro antibakteri; sarung
tangan mandi; seprai anak-anak; seprai untuk tempat tidur hewan peliharaan; tenugui [handuk katun Jepang]; tirai; tirai [tirai
drop tebal]; tirai bersih; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil; tirai dari plastik; tirai dari tekstil; tirai indoor
dan outdoor; tirai jendela; tirai mandi; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik; tirai tekstil atau plastik; tirai vinil; valances
[tirai tekstil]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 09:03:22
540   EtiketDID2022065853

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 182 Shimobun, Kinsei cho, Shikokuchuo shi, Ehime ken, Japan
UNI-CHARM CORPORATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rochmali Zultan S.H.,M.H.
Lippo Kuningan Lantai 12 Unit A Jalan H.R. Rasuna Said Kavling B-12 Kuningan,
Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHARMNAP URINE DRY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua, biru muda, hitam, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana dalam sanitasi; Germisida; Kapas penyeka untuk tujuan medis; Kertas tissue diresapi dengan losion farmasi;

Pembalut tipis untuk orang yang tidak mampu menahan buang air sekali pakai; Pembalut wanita; Penyeka yang diresapi
dengan sediaan antiseptik desinfektan untuk keperluan kebersihan; Popok; Sabuk untuk handuk sanitasi (handuk); Sediaan
penghilang bau untuk keperluan penyegar udara; Tampon menstruasi; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan
sebelumnya; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bantalan inkontinensia; bantalan menyusui; bantalan sekali pakai untuk
inkontinensia; celana dalam untuk haid; celana popok bayi; celana, penyerap, untuk inkontinensia; deodoran toilet; deodoran
untuk pakaian dan tekstil; deodoran, selain untuk manusia atau untuk hewan; desinfektan; deterjen untuk keperluan medis;
farmasi; fungisida; handuk sanitasi; herbisida; jaringan diresapi dengan penolak serangga; kain kasa untuk pembalut; kapas
penyerap; kapsul untuk obat-obatan; kompres; liner sekali pakai untuk popok inkontinensia; makanan dan zat diet yang
diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan untuk bayi; obat untuk keringat; pakan ternak yang
diberi obat; panty liners [sanitasi]; pembalut wanita; pencucian hewan [insektisida]; penutup mata untuk keperluan medis;
perban untuk membalut luka; plester perekat; popok bayi; popok bayi dari kertas; popok berenang sekali pakai untuk bayi;
popok dewasa; popok sekali pakai; popok sekali pakai untuk inkontinensia; popok untuk hewan peliharaan; popok untuk
inkontinensia; sediaan bahan kimia untuk keperluan medis; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan kimia untuk
keperluan dokter hewan; sediaan sanitasi untuk keperluan medis; sediaan sterilisasi; sediaan untuk pembasmi hama; sediaan
wasir; suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk manusia; tampon sanitasi; tissue diresapi dengan sediaan
antibakteri; tisu dan tisu diresapi dengan lotion dan krim farmasi; tisu pembersih; tisu sanitasi sekali pakai; tisu yang
mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 10:43:15
540   EtiketJID2022065909

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pucang Asri V No. 1, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60281
Firza Prima Aditiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PTS Prima Tekno Solusindo + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Solusi Teknologi Untuk Indonesia Yang Bisa Diandalkan
591 Uraian Warna : Merah Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam menyediakan
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kemampuan komputasi awan dan jasa teknologi informasi (IT), komputasi, dan komputasi awan; 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; 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 dukungan teknis termasuk  layanan manajemen infrastruktur untuk pemantauan, administrasi  dan
manajemen komputasi awan Teknologi Informasi dan sistem aplikasi di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik  dan
genetlka asam nukleat; Layanan informasi, 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 komputer yaitu
memberikan informasi di bidang teknologi dan pengembangan perangkat lunak melalui internet; Layanan penyedia layanan
aplikasi (ASP) yaitu menyediakan menghosting mengelola mengembangkan dan memelihara aplikasi perangkat lunak situs
web dan basis data di bidang teknologi informasi blockchain mata uang virtual mata uang digital cryptocurrency dan aset
digital; Layanan teknologi informasi (TI); Layanan teknologi informasi yang diberikan secara alih-daya; 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; Penelitian teknis di bidang
teknologi informasi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web;
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
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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 situs web yang menampilkan informasi di bidang teknologi dan
pengembangan perangkat lunak melalui jaringan internet dan komunikasi; bantuan teknologi informasi kepada pihak lainnya
secara berlangganan; desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; informasi, layanan konsultasi dan
konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; 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 konsultasi dan penelitian di bidang
teknologi informasi; jasa konsultasi di bidang sains, teknik dan teknologi informasi; jasa konsultasi informasi teknologi.; jasa
konsultasi teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa penelitian di bidang teknologi informasi dan
telekomunikasi; 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; konsultan Teknologi Informasi (TI); konsultasi teknologi dan layanan informasi di bidang jaringan komputer dan
jaringan transmisi data; konsultasi teknologi informasi [TI]; konsultasi teknologi melalui meja pelayanan atau meja pelayanan
bantuan untuk infrastruktur teknologi informasi [TI]; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi; 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 teknologi informasi, yaitu layanan help
desk dan saran teknologi yang diberikan kepada konsumen melalui hotline pendukung; layanan komputer dan teknologi untuk
mengamankan informasi pribadi dan keuangan; 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, 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 konsultasi dan informasi
yang berkaitan dengan arsitektur dan infrastruktur teknologi informasi; layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan
dengan teknologi informasi; layanan konsultasi dan penelitian di bidang sains, teknik dan teknologi informasi; layanan
konsultasi di bidang teknologi informasi; layanan penelitian dan konsultasi di bidang teknologi informasi dan telekomunikasi;
layanan teknologi informasi; layanan teknologi informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal
dan konsultasi teknis); manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; memberikan informasi
teknologi tentang inovasi ramah lingkungan dan ramah lingkungan; 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; membuat dan merancang indeks informasi berbasis situs
web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; menyediakan informasi berkaitan dengan teknologi komputer dan
pemrograman melalui situs web; penelitian di bidang teknologi informasi; penelitian, desain dan pengembangan teknologi
informasi dan komunikasi; 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; penyedia informasi
pada teknologi komputer dan program melalui jaringan situs; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi teknologi
informasi; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyediaan informasi mengenai teknologi dan
pemrograman komputer; penyediaan informasi teknologi di bidang fashion dan produk teknologi yang dapat dipakai;
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 situs
web yang menampilkan video yang tidak dapat diunduh di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi
telekomunikasi; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur
jaringan, infrastruktur teknologi informasi, dan infrastruktur pusat data; rekayasa teknologi informasi; rekayasa teknologi
informasi [TI]; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 10:56:52
540   EtiketDID2022065916

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SINARMAS MSIG TOWER LANTAI 35, JL JEND SUDIRMAN KAV 21, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT BHINNEKA LIFE INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Kuning, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 28

Halaman 361 dari 1012



510 Uraian Barang/Jasa : ===Boneka maskot===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 10:57:18
540   EtiketDID2022065917

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Nusantara RT 001 RW 003 Ds Tingal , Kabupaten Blitar, Jawa Timur
PT RODAME INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: dame
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah kuning hijau biru putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===sampah binatang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 10:59:01
540   EtiketJID2022065918

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Graha Bulevar, Jl. Bulevar Blok  C 19, Kelapa Gading Timur, Kelapa
Gading, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. HARMONI MAJU BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 10:59:13
540   EtiketDID2022065919

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Lake City Rukan Crown Blok A No. 19, Kota Tangerang, Banten
PT. ARITEK KARYA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: salfa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa telinga bagian dalam (otoskop); Optalmoskop (alat diagnostik mata);

Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); monitor tekanan darah; otoscopes; resuscitators; stetoskop; termometer
digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis; termometer untuk anak-anak;
termometer untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 10:59:46
540   EtiketJID2022065921

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunan Muria No. 33
Kudus, Jawa Tengah

Muhammad Hilmy
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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 :

: GUSJIGANG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pusat rekreasi keluarga yang bertemakan hiburan atau pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya atau pendidikan;

informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; layanan budaya, pendidikan atau hiburan yang disediakan oleh
galeri seni; layanan galeri seni untuk tujuan budaya, pendidikan atau hiburan; layanan museum; menyediakan fasilitas dan
layanan museum; menyediakan fasilitas museum [presentasi, pameran]; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan,
rekreasi dan pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:00:56
540   EtiketDID2022065922

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.Kaum RT01/RW11 No.60, Desa Dayeuhkolot, Kec.Dayeuhkolot,, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40258

Dewi Widianingsih T

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: U-wie Delicious
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; bawang goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:01:45
540   EtiketDID2022065923

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM. KUANTAN REGENCY D6/D7 RT. 000 RW. 000, NOGOTIRTO, GAMPING,
SLEMAN, DI YOGYAKARTA, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta

DAHA YULI SAMOSIR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LULULLABI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik untuk spa; Krim wajah (kosmetik); Pelembab (kosmetik); Sabun

kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Tanah liat (kosmetik); bedak wajah kosmetik; cat kuku (kosmetik); concealer [kosmetik];
garam mandi kosmetik; gel kosmetik; gel wajah [kosmetik]; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan make-up;
kosmetik dekoratif; kosmetik non-medis; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk
kuku; kosmetik untuk leher; krim kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim wajah [kosmetik]; lulur kosmetik;
make-up [kosmetik]; mousses [kosmetik]; pensil mata kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:02:44
540   EtiketDID2022065924

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Jabung 2, RT.001/RW.002, Kel/Desa Jabung, Kec. Mlarak, Kab. Ponorogo,
Prov. Jawa Timur , Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, 63472

IMAM MALIKI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BERLIAN GOLD SKIN + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : 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.; Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim leher; Krim mata; Krim pelembab;
Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk mandi; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit;
Krim wajah; Lotion flek (kosmetik); Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Sabun cream; Sediaan kosmetik
seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam
bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu,
krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Serum bibir; Toner; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik;
Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); amber [parfum]; colognes,
parfum dan kosmetik; eau de parfum; krim; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-kerut; krim anti-penuaan; krim
aromaterapi; krim berjemur; krim bibir; krim boot; krim creambath; krim cukur; krim dasar bedak; krim dingin; krim foundation;
krim kecantikan; krim kosmetik; krim kuku; krim kulit; krim kutikula; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim mata;
krim matahari; krim pelembab; krim pembersih; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pencukur; krim
pengelupas; krim pengkondisi; krim pra-cukur; krim rambut; krim sepatu; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan,
krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim
untuk spa; krim wajah; krim wangi; krim yang hilang; minyak parfum; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pemerah susu krim; sabun krim; sabun krim tubuh; scrub krim tubuh; sediaan perawatan kulit yaitu pembersih,
toner, pelembab, krim wajah, krim tangan, krim tubuh, krim mata, gel mata, balsem, exfoliator, bubuk pemoles, masker wajah,
lotion, sabun mandi, serum untuk penggunaan kosmetik; 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 esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:07:16
540   EtiketDID2022065925

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KM. Idris No. 31 RT 002 RW 013 Kel. Cipare, Kota Serang, Banten, 42117
Linda Susanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KATEMI SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Semprotan

pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; gel kosmetik; gel
pelembab kulit [kosmetik]; kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim pembersih [kosmetik]; krim tanning diri
[kosmetik]; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); lotion kulit pelembab [kosmetik]; masker kosmetik; paket kosmetik wajah;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari
permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan perawatan wajah
kosmetik; self-tanning lotion [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

31/08/2022 11:09:35
540   EtiketJID2022065926

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Janur II Blok CH-IV No. 53-55, Komplek Perumahan Billy & Moon RT.006/RW.010,
Pondok Kelapa, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13450

CV Nada Ciptakinarya Alami
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sang Sri Rajapatni
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perencanaan atau pengaturan pertunjukan film, pertunjukan, drama atau pertunjukan musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:11:21
540   EtiketDID2022065927

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bogor Center Point Blok C20 Kelurahan Cilendek Barat Kecamatan Bogor Barat,
Kota Bogor, Jawa Barat, 16112

Yuliandi Farliansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FIBERCO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Hijau Tua dan Biru Tua pada logo dan warna hitam pada Tulisan FIBERCO
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain fiberglass jenuh resin untuk digunakan dalam transportasi, pelindung, penguatan struktural, dan perbaikan

struktural===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:11:51
540   EtiketD022022065928

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PELAJAR TIMUR Gg. BUNTU NO. 3, Kota Medan, Sumatera Utara, 20217
LAILAN MAWADDAH, SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lail Kopi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Putih dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Ekstrak kopi malt; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh; Kerupuk

kopi; Kopi Aceh; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh
(yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Minuman kopi
dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan
susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); campuran kopi hitam
dengan susu panas; ekstrak kopi; es kopi; esensi kopi; kopi; kopi dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi
rempah; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan
atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman es
berbahan dasar 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;; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso
dan/atau cafucino; produk-produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; teh yang ditambahkan dengan
berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:12:38
540   EtiketDID2022065929

730 Nama Pemohon : ERY
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Alamat Pemohon : Jl. Vika Mas Utara 2 Blok B2 No. 55A, RT.011/RW.005, Kel. Kapuk Muara, Kec.
Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERRLY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengisi daya untuk smartphone; Anti gores; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Kabel listrik; Kamera digital (SLR);

Kasing ponsel; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemegang kamera; Pengisi daya baterai  untuk telepon genggam; Pengisi
daya baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai untuk ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat
untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya usb untuk ponsel; Perangkat nirkabel  untuk pertukaran data; Power bank
portabel; Saver mobil (pengisi daya); Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Tali Telepon Seluler; Telepon seluler
pintar; alat pengulang jaringan nirkabel; alat perluasan jaringan nirkabel; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel; casing
telepon seluler; casing untuk ponsel pintar; dudukan ponsel untuk kendaraan; dudukan telepon genggam; dudukan telepon
seluler; dudukan untuk telepon seluler; flashdisk; handsfree; headphone nirkabel dengan radio built-in; headset nirkabel untuk
digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset tanpa kabel untuk
smartphone; kabel charger; kabel data; kabel elektronik; kabel koaksial; kabel telepon; kamera; kamera [fotografi]; kamera
bawah air; kamera digital; kamera sinematografi; kamera televisi; kamera video digital; kamera web; kartu memori keamanan
digital (SD); mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat
komunikasi; pelindung layar kaca tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung
layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk
kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop; pelindung layar yang
terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone;
pemancar nirkabel; penerima nirkabel; pengisi daya USB ; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya tanpa
kabel; peralatan nirkabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel; perangkat untuk transmisi radio nirkabel; power bank [baterai yang
bisa diisi ulang); router nirkabel; speaker; speaker audio nirkabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer;
speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; telepon seluler; tripod untuk kamera===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:18:18
540   EtiketDID2022065930

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Soreang Residence D2 No.19, RT04/RW16, Desa Gandasari, Kec. Katapang,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40971

Dian Farid Hapidi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PITUIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kopi bubuk; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan

mencampurkan espresso dengan susu); Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; biji kopi panggang; 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
kopi; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso
dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan
susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-
minuman berbahan dasar kopi;; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:25:46
540   EtiketDID2022065932

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MALL TAMAN PALEM LT.2 BLOK D NOMOR 23, JL. KAMAL RAYA NO.13, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. MASSEN GROUP INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROOKIE AND COOKIE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda, Kuning, Putih, Merah Muda, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Bandana anak-anak; Daster anak-anak; Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk

anak-anak; Kaos anak-anak; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Rompi anak-anak; alas kaki untuk anak-anak; atasan untuk anak-anak; baju untuk
anak-anak; bodysuits untuk anak-anak; celana anak; celana jeans untuk anak; celana panjang untuk anak-anak; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek untuk anak-anak; celana untuk anak-anak; gaun untuk anak perempuan; gaun
untuk anak-anak; kain oto untuk anak-anak; kaos oblong anak-anak; kaus kaki anak-anak; kostum untuk digunakan dalam
permainan berdandan anak-anak; pakaian anak-anak; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak;
pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; 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; piyama untuk anak-anak; sandal untuk anak-anak; sepatu bot untuk anak-
anak; sepatu untuk anak-anak; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:26:11
540   EtiketDID2022065933

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sayuran, Komp. Perum Lingga Hara 3 No. 25, RT 006 / RW 007, Kel/Desa
Cangkuang Kulon, Kabupaten Bandung, Jawa Barat

RAHMAN HADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Johansyah S.H.
Jalan Cideng Barat No. 45-I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BACKWOOD
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel; Tas Kulit; Tas bahu; 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 pinggang; Tas selempang; tas crossbody; tas kerja; tas tangan; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:26:49
540   EtiketDID2022065934

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Petojo Barat IV No. 15 J-M , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130
PT GOLDENINDONESIA GLOBAL MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINCARA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SKINCARA merupakan sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Warna Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38, 9, 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pengiriman pesan instan; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran obrolan, dan forum Internet;

komunikasi melalui berbagai fasilitas media sosial online / daring dan non-online / non daring; layanan komunikasi elektronik;
layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal Internet; layanan telekomunikasi untuk tujuan e-commerce;
menyediakan akses ke folder pusat data atau file yang disimpan secara elektronik yang digunakan untuk konsultasi jarak jauh,
dan menyediakan layanan transmisi sinyal untuk e-commerce melalui sistem telekomunikasi dan sistem komunikasi data;
menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan dan forum
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melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan, dan forum melalui Internet; menyediakan
layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan ruang obrolan (chat
rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-
barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms)
online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan
barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi pembelian produk; menyediakan ruang obrolan dan
forum internet; menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna
komputer; menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan konten multimedia di antara pengguna;
pertukaran pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet===
===Aplikasi seluler  yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi telepon seluler
(perangkat lunak); Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan;
Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan
kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang
perawatan kecantikan dan kesehatan; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang memungkinkan
pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan,
kebugaran, kecantikan dan kesehatan; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat
lunak yang dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet;
aplikasi yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer dan aplikasi
seluler untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog,
streaming, menghubungkan, berbagi, mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan
media elektronik atau informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler
dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan===
===Layanan perawatan kulit; informasi, nasihat dan konsultasi yang berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa
perawatan kecantikan; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut,
kecantikan, kosmetik); jasa perawatan kesehatan dan kecantikan; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan,
kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang kosmetik;
konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi disediakan melalui Internet di bidang perawatan tubuh dan
kecantikan; konsultasi kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan konsultasi dan nasehat di
bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan
perawatan kecantikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan kulit; layanan perawatan kecantikan terutama
untuk bulu mata; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan; layanan perawatan kosmetik untuk tubuh; layanan perawatan
kosmetik untuk tubuh, wajah dan rambut; layanan perawatan tubuh kosmetik; layanan perawatan wajah; layanan perawatan
wajah dan tubuh kosmetik; perawatan Rambut; perawatan kesehatan dan kecantikan; perawatan kesehatan dan kecantikan
untuk manusia; perawatan laser kosmetik untuk pertumbuhan rambut; perawatan medis, higienis, dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:30:13
540   EtiketDID2022065936

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Sukolilo Selatan I no 16 Lotus Garden LG - 301, Kota Surabaya, Jawa Timur
Arvell Rezon

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Doux Butter 스위트 버터
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 스위트 버터 = sweet butter
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Donat berlubang; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim novelties (bentuk genggam), yaitu,

makanan penutup es krim; Gula-gula beku yang mengandung es krim; Nasi Ayam Goreng Mentega; Nasi Ayam crispy isi keju
(Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original
(Ayam goreng tepung original); Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Roti, kue pastry dan gula-gula; Saus
untuk es krim; Sediaan aromatik untuk es krim; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bahan pengganti
es krim berbahan dasar kedelai; bahan pengikat untuk es krim; bubuk untuk membuat es krim; campuran es krim; croissant;
donat; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es
krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-
serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim,
sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gimbap [hidangan nasi Korea]; kerucut untuk es krim; kue es krim; kue pastry;
makanan penutup es krim; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; pengganti es krim; perasa makanan
untuk digunakan dalam membuat es krim; produk es krim; sandwich es krim; saus untuk es krim; taburan praline untuk
digunakan pada es krim; wafer es krim; waffel; zat pengikat berbasis pati untuk es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:31:54
540   EtiketDID2022065937

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Tengger Kandangan No. 59-i, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60199
Ericha Abmiekawati
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARVAGOLD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GOLD adalah emas
591 Uraian Warna : warna emas ( dicap diatas merk dalam bentuk cekungan / emboss )
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===emas batangan; emas campuran batangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:34:21
540   EtiketDID2022065938

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sekar Sari IX No. 11 ABC, Villa, Br. Batusari, Kesiman Kertalangu, Denpasar
Timur, Kota Denpasar, Bali, 80237

Marissa Lorylin Widjaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIRA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : tulisan berwarna putih, dengan latar berwarna nude pink
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perona Pipi; Perona wajah; Serum kecantikan (kosmetik); gel pelembab [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; losion

untuk tubuh; pelembab bibir; pembersih wajah; pengkilap bibir; perona pipi; serum kulit tanpa obat; serum mata; serum untuk
wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:35:49
540   EtiketDID2022065939

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 :

: DOUBLE SOFT MILKY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DOUBLE SOFT MILKY = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue; Roti manis; Roti sobek; Roti tawar; Roti tawar manis; kue basah; roti bun; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:37:02
540   EtiketDID2022065940

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipaku II No. 8, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Jakarta Clinic

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PRUALLURE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hijau
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511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik dan make-up===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:37:58
540   EtiketJID2022065941

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SIDOGIRI, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67151
DWY SADOELLAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SIDOGIRIAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan

barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); 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; bantuan bisnis untuk orang lain
dalam pendirian organisasi amal; bantuan bisnis untuk orang lain dalam pendirian organisasi kemanusiaan; jasa logistik (-
untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa manajemen bisnis di bidang pendidikan; jasa
organisasi dan manajemen program promosi insentif dan penjualan; 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 pengorganisasian kompetisi
bisnis dan perdagangan; jasa/layanan amal, khususnya mempromosikan kesadaran masyarakat tentang amal,
kedermawanan/filantropi, sukarelawan (volunteer), pelayanan masyarakat dan umum dan kegiatan kemanusiaan; layanan
amal dalam sifat mengatur program sukarelawan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah dan inisiatif
lingkungan; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-
pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan
mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan logistik
(manajemen bisnis dan organisasi fasilitas dan sumber daya); mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis perencana
acara khusus yang disediakan oleh asosiasi untuk para anggotanya; mempromosikan kepentingan komersial profesional yang
disediakan oleh asosiasi untuk anggotanya; mempromosikan kepentingan organisasi dan orang-orang yang peduli dengan
bidang manajemen strategis; mengembangkan dan mengoordinasikan proyek sukarela untuk organisasi amal; mengorganisir
dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal; mengorganisir dan melakukan program sukarela untuk
organisasi amal; mengorganisir dan melakukan proyek layanan masyarakat untuk organisasi amal; menyediakan manajemen
bisnis untuk organisasi amal; menyediakan manajemen bisnis untuk organisasi kemanusiaan; organisasi, manajemen dan
administrasi program loyalitas dan skema insentif; promosi barang dan jasa melalui sponsor acara olahraga; sponsor promosi
organisasi yang mempromosikan pengelolaan dan pelestarian lingkungan===
===Jasa penyaluran dana amal; investasi dana untuk tujuan amal; jasa pengumpulan dana amal; jasa yayasan amal, yaitu,
penyediaan beasiswa, dukungan keuangan, investasi berkelanjutan, dan bantuan langsung untuk organisasi amal, organisasi
berdasarkan komunitas, dan badan pemerintah untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan
komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan
dukungan atas filantropi; memberikan bantuan keuangan kepada organisasi sosial, amal dan keagamaan; memberikan hibah
dan penghargaan keuangan di bidang pendidikan untuk tujuan amal; memberikan informasi terkait dengan pengumpulan dana
amal; menciptakan kemitraan strategis untuk tujuan penggalangan dana untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan
masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan, lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan,
kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi; organisasi koleksi amal; pengumpulan sumbangan amal dan
penggalangan dana amal, untuk orang lain; penyediaan bantuan keuangan untuk program dan pelayanan untuk pihak lain
untuk pendidikan, kesehatan, kesejahteraan masyarakat, dukungan sipil dan komunitas, kesenian, ilmu pengetahuan,
lingkungan, keberlanjutan, keragaman, kebudayaan, kewirausahaan sosial, dan dukungan atas filantropi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:39:14
540   EtiketDID2022065942

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KEBAYORAN BARU, RT. 009/RW. 001, KEL. KEBAYORAN LAMA UTARA,
KEC. KEBAYORAN LAMA, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

SHELLA

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 :

: QH ACTIVE-DRY° + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : QH ACTIVE-DRY° = merupakan suatu penamaan. ACTIVE berarti yang energik dan penuh energi
membuat pemakai menjadi aktif, fleksibel, dan nyaman dalam melakukan aktivitas apapun. DRY berarti
bahan yang lembut, nyaman, ringan dan menyerap keringat

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos anak-anak; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yang berkaitan dalam

bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu
basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa
lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); celana pendek bersepeda; jaket untuk
pengendara sepeda motor; kaos/kemeja yang menyerap keringat; pakaian pengendara sepeda; pakaian untuk pria, wanita
dan anak-anak; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian
dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan,
jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater,
celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga
(track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:40:49
540   EtiketDID2022065943

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.Bebedahan  Rt.001. Rw.002 Kelurahan Wanamekar , Kabupaten Garut, Jawa
Barat, 44180

ROHMAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cap PERAHU nooh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam Dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam meja; garam; garam untuk memasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:41:30
540   EtiketDID2022065944

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kenongosari Utara I No. 2, RT.005/RW.001, Kel. Pepelegi, Kec. Waru, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur

KOHAR ARIFIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARTEC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bor tangan listrik; Gerinda genggam, listrik; Mata bor amplas bagian dari mesin; Mata gergaji bundar bagian dari mesin;

Nibbler [alat-alat listrik]; Palu yang dioperasikan dengan listrik; Pelebar lubang [perkakas listrik]; alat penghisap debu tanpa
kabel; alat-alat listrik; alat-alat listrik yang dioperasikan udara; bor palu; bor tangan listrik tanpa kabel; collet untuk alat-alat
listrik; disk abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya; ekstensi bar untuk alat-alat listrik; gergaji ubin [alat-alat
listrik]; hedge pemotong, listrik; jig-gergaji [alat-alat listrik]; keling senjata [alat-alat listrik]; latihan [alat-alat listrik]; mata bajak;
mata bor (bagian dari mesin); mata bor logam dan mata bor non-logam serta alat pemotong mata bor; mata pisau; obeng
listrik tanpa kabel; pembersih vakum tanpa kabel; penyapu tanpa kabel; roda abrasif untuk gerinda yang dioperasikan dengan
daya; roda kawat untuk gerinda yang dioperasikan dengan daya===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:43:11
540   EtiketDID2022065945

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. PLUIT KARANG TIMUR BLOK O8 No 40-41, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14440

HOLY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Holy's Brew
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitak, Coklat dan Coklat Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman sediaan berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:43:28
540   EtiketD022022065946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Durian Pelita III No. 1 A Kel. Sidorame Barat I, Kec. Medan Perjuangan, Kota
Medan, Sumatera Utara

ZULFIKAR ALI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tauco Ibu Hj. Halimah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau, Kuning dan Kream
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; Mie Celor; Tauco; mie tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 11:44:54
540   EtiketDID2022065947

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PERTAMINA, KELURAHAN CIPARI, KECAMATAN CIPARI, KABUPATEN
CILACAP, PROVINSI JAWA TENGAH, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, 53262

Wirawan Widi Atmoko

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: beautyhack's
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Halaman 374 dari 1012



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
keperluan 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

31/08/2022 11:50:01
540   EtiketDID2022065948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RE MARTADINATA BLOK D NO. 18-19 JAKARTA 14420 , Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

DENNY CADORY HENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MERAH PUTIH SAFETY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===hambatan lalu lintas portabel, bukan dari logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:34:57
540   EtiketDID2022065980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kebudayaan No. 61, RT. 004/RW. 001, Kelurahan Parung Serab, Kecamatan
Ciledug, Kota Tangerang, Provinsi Banten 15153, Kota Tangerang, Banten, 15153

Bagus Abdi Sukma

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 :

: BENIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula sirup; madu, madu sirup; sirup (sirup kental); sirup maple; sirup maple organik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:35:44
540   EtiketJID2022065981

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BAWU RT 023 RW 005, KEL. BAWU, KEC. BATEALIT, Kabupaten Jepara, Jawa
Tengah, 59461

PT TELUK NUSA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TILEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH, DAN COKELAT
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511 Kelas Barang/Jasa : 36, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Investasi dan mengatur penyaluran keuangan untuk Sektor Bisnis perusahaan dan mitra bisnis yang bergerak di bidang

Industri Perhotelan, Resort & Pariwisata; layanan manajemen kondominium hotel; layanan manajemen real estat  yang
berhubungan dengan properti kondominium dan properti hotel; manajemen aset keuangan untuk kondominium hotel;
penyewaan dan pengelolaan residensial kondominium bagi pihak lain yang berlokasi di dalam pengembangan hotel;
penyewaan kondominium perumahan yang terletak di dalam pengembangan hotel===
===Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara; Jasa hotel; Jasa hotel dan resor; Jasa hotel, penginapan,
dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi sehubungan
dengan fasilitas hotel; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi
sementara; Jasa yang melayani pemesanan dan penjualan voucher kamar hotel baik secara individu atau berkelompok;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan biro akomodasi (hotel, rumah
kos); Layanan hotel yang berupa program penghargaan insentif; Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan
akomodasi sementara; Layanan perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan
minuman]; Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi; Penilaian akomodasi hotel; Penyediaan
akomodasi hotel; Perhotelan; hotel yang diperpanjang tinggal; hotel, motel, restoran, bar dan layanan katering; hotel, restoran,
dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk membuat reservasi hotel;
jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi hotel; jasa agen perjalanan untuk pemesanan dan membuat pemesanan
akomodasi dan hotel; jasa agen perjalanan untuk reservasi akomodasi hotel; jasa biro akomodasi [hotel, rumah kos]; jasa
hotel khusus yang diberikan sebagai bagian dari suatu program untuk tamu hotel yang sering berkunjung; jasa informasi,
saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering hotel; jasa katering hotel; jasa konsultasi di bidang perhotelan; jasa
penerima tamu, yaitu mengatur reservasi makanan dan reservasi hotel; layanan agen untuk pemesanan akomodasi hotel;
layanan akomodasi hotel; layanan akomodasi perhotelan; layanan biro akomodasi [perantara pemesanan untuk hotel, rumah
kos atau sejenisnya]; layanan hotel; layanan hotel dan motel; layanan hotel dan restoran; layanan hotel hewan peliharaan;
layanan hotel liburan; layanan hotel resor; layanan hotel untuk pelanggan pilihan; layanan hotel, bar dan restoran; layanan
hotel, motel dan resor; layanan hotel, motel, dan rumah kos; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe
dan bar; layanan informasi hotel; layanan lounge hotel; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel
atau akomodasi sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan akomodasi hotel; layanan
pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan kamar hotel; layanan
pemesanan kamar hotel secara online; layanan pemesanan untuk akomodasi hotel untuk orang lain; layanan pemesanan
untuk hotel; layanan perhotelan [layanan untuk menyediakan makanan dan minuman]; layanan reservasi hotel dan restoran;
layanan reservasi hotel disediakan melalui Internet; memberikan informasi online terkait pemesanan hotel; memberikan
informasi yang berkaitan dengan hotel; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; membuat reservasi hotel untuk
orang lain; mengatur akomodasi hotel; menyediakan akomodasi di hotel dan motel; menyediakan akomodasi hotel;
menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan fasilitas pameran di hotel; menyediakan
layanan hotel dan motel; menyediakan pemesanan kamar dan layanan pemesanan hotel; menyewakan ruang serba guna di
hotel-hotel untuk mengadakan seminar; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat restoran;
pemesanan hotel; pemesanan kamar hotel untuk wisatawan; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui
suatu situs web; penyediaan informasi hotel; penyediaan informasi secara pribadi mengenai hotel melalui Internet; penyediaan
informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
hotel; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang
sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan
dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web; penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk
wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu
website; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global;
penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan
resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyewaan
furnitur untuk hotel; penyewaan handuk untuk hotel; penyewaan hiasan dinding untuk hotel; penyewaan penutup lantai untuk
hotel; reservasi akomodasi hotel; reservasi akomodasi hotel dan makanan; reservasi akomodasi sementara di hotel dan
rumah kos; reservasi dan pemesanan akomodasi hotel, resor dan motel; reservasi kamar hotel dan penginapan sementara;
sewa tirai untuk hotel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:36:10
540   EtiketDID2022065982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Inspeksi Cakung Drain Timur No.1, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
PT. LION WINGS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir., Dodi Pujayanto M.M.,
Komplek Kehakiman Jalan Perdata III Blok B6 Nomor 10

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CIPTADENT FRESH MINT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Deodorant stick; Obat kumur; Sabun mandi; Sabun mandi, deodoran; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan-sediaan untuk

membersihkan; Spray penyegar mulut; anti keringat; deodoran; deodoran roll-on; kosmetik; lotion perawatan rambut; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pasta gigi; perawatan rambut dan sediaan
pembersihan; sabun cuci tangan; sediaan perawatan rambut; shampo rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:37:05
540   EtiketDID2022065983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Stasiun Angke No.138  Rt.014 Rw.004, Jembatan Lima, Tambora, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT DSON GLOBAL MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Handajani S.E, SH
Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLAYAROUND
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Bru, Hijau, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aksesoris kolam renang, yaitu pelampung renang, pelampung kolam renang, rakit air mainan, pelampung dari bahan

busa, pelampung renang berbentuk cincin, pelampung di kolam renang yang berbentuk cincin, pelampung busa yang
berbentuk cincin, papan penopang badan, papan seluncur, sepatu sirip untuk renang, sirip untuk papan seluncur, pelampung
renang yang dipakai di lengan dan sayap untuk bantuan renang, semua untuk keperluan rekreasi; Mainan, barang permainan
dan olahraga, yaitu bola basket, bola golf, bola mainan, bola olahraga, mainan bola karet dan mainan bola busa, bola boneka
untuk permainan, bola plastik untuk permainan, jaring  ring basket, papan net basket, papan basket ukuran kecil, pompa untuk
memompa bola basket dan beserta pentil pompa; bumper kolam renang; kolam renang [artikel bermain]; kolam renang
mengapung udara; kolam renang tiup [artikel bermain]; kolam renang tiup dan plastik untuk penggunaan rekreasi; mainan
kolam tiup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:37:17
540   EtiketDID2022065984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ry Darmo Baru Barat 63-65 RT/RW 005/001 Kec. Sukomanunggal Kel.
Sonokwijenan, Kota Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

Hartono Hudibjo

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 :

: BOOST
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; alas kaki; alas kaki untuk pria dan wanita; sandal; sepatu; sepatu bot; sepatu

olahraga; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu ski; sol sepatu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:39:17
540   EtiketDID2022065985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sumatra No. 12, Kebonpisang, Sumurbandung, Kota Bandung, Jawa Barat
BUDIMAN HALIM

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 :

: BAIKY dan 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 : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bakiak dan

sandal gaya Jepang; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sepatu Dansa; Sepatu
Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki;
Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai;
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Sepatu olahraga panahan; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan asam; Sepatu
untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang];
bootee (sepatu bayi wol); hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu
dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal
kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita;
sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal
selop; sandal untuk anak-anak; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu Hujan; sepatu
Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola;
sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu
bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot;
sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot memancing; sepatu
bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot
semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak;
sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria;
sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup
baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu
creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu
dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak untuk alas kaki;
sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk stoking; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan;
sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu
kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket;
sepatu kulit; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu latihan dari kulit; sepatu luar terbuat dari
karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat tebing; sepatu pantai;
sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan;
sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu
santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu
snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking;
sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki;
sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita
dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja;
sepatu yoga; sol sandal; sol sepatu; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk sepatu bot; valenki [sepatu boot yang terbuat
dari bahan wol felt]; zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:40:56
540   EtiketDID2022065987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 80 Robinson Road #17-02, Singapore 068898
Hardwood Pte Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINGARAJA & LABEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 33
510 Uraian Barang/Jasa : ===Absinthe (minuman beralkohol); Anggur suling; Aquavit (sejenis arak yang disuling khas Skandinavia); Arak Masak Hon

Mirin; Arak Masak Ryorishu; Arak masak; Arak yang disuling; Aroma essens alkohol; Beram; Bitters (minuman keras) sebagai
perangsang nafsu makan; Brendi (minuman beralkohol); Brendi untuk memasak; Campuran eggnog (minuman susu telur)
beralkohol; Cognac (sejenis arak yang disuling); Cuka Apel; Curacao (minuman keras); Fruit-Wine (minuman anggur
beralkohol); Grape-wine (minuman anggur beralkohol) bersoda; Keranjang hadiah minuman anggur beralkohol; Kirsch
(minuman beralkohol); Koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk minuman beku; Minuman Tuak; Minuman alkohol pre-mix
(selain yang berbahan dasar bir); Minuman anggur beralkohol (fortified wines); Minuman anggur beralkohol dilindungi oleh
sebutan asal "Champagne"; Minuman anggur beralkohol rendah yang mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol;
Minuman anggur beras yang tidak disaring (Tag-ju); Minuman arak (portable); Minuman arak Cina berbahan dasar sorgum;
Minuman arak anggur dilindungi oleh sebutan asal "Armagnac"; Minuman arak anggur yang dilindungi oleh sebutan asal
"Cognac"; Minuman arak dari buah-buahan; Minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila" diresapi dengan vitamin;
Minuman arak sari apel yang dilindungi oleh daerah  asal "Calvados"; Minuman beralkohol; Minuman beralkohol (kecuali bir);
Minuman beralkohol (kecuali bir) termasuk minuman wine; Minuman beralkohol berbahan dasar tea; Minuman beralkohol dari
ekstrak buah-buahan; Minuman beralkohol destilasi seperti whisky, brandy, vodka, rum, gin, liquers; Minuman beralkohol hasil
fermentasi atau tanpa destilasi seperti anggur, anggur putih, sake, sari buah apel; Minuman beralkohol perangsang nafsu
makan; Minuman beralkohol sebagai perangsang nafsu makan, dengan bahan dasar minuman keras beralkohol; Minuman
brem berfermentasi (mengandung alkohol); Minuman brendi; Minuman brendi (dari buah); Minuman campuran yang
mengandung alcohol (kecuali bir); Minuman destilasi; Minuman keras Cina yang disuling; Minuman keras Jepang dengan
kandungan ekstrak mamushi-snake; Minuman keras Jepang dengan kandungan ekstrak prem Asia; Minuman keras Jepang
dengan kandungan ekstrak ramuan (tumbuhan); Minuman keras Jepang dengan kandungan pinus; Minuman keras Korea
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yang disuling; Minuman keras aprikot Jepang; Minuman keras berbahan dasar kopi; Minuman keras berbahan dasar wiski
khas Scotch; Minuman keras daiquiris beku; Minuman keras wiski dengan tambahan rasa; Minuman malaga berfermentasi
(mengandung alkohol); Minuman wine; Pati alcohol; Permen coklat isi termasuk yang berisi anggur cair dan alkohol; Perry
(minuman bralkohol); Piket minuman yang dibuat dengan merendam ampas perasan buah anggur dalam air; Ragi buatan
untuk membuat wine (minuman anggur beralkohol); Ragi untuk membuat Wine (minuman anggur beralkohol); Rum (minuman
beralkohol); Rum (minuman beralkohol) dengan tambahan vitamin; Rum punch (minuman beralkohol); Saguer; Sambuca
(minuman beralkohol); Scotch (minuman beralkohol khas Skotlandia); Sediaan koktail wine (minuman anggur beralkohol);
Sediaan untuk membuat minuman beralkohol; Sherry (minuman beralkohol khas Spanyol); Tequila; Vermouth (sejenis wine);
Vodka; Whisky khas Kanada; Wine (Minuman anggur) rendah alkohol; Wine (minuamn anggur beralkohol sebagai pembuka
sebelum makan untuk merangszng nafsu makan); Wine (minuman anggur beralkohol dengan tambahan beras kuning); Wine
(minuman anggur beralkohol); Wine (minuman anggur beralkohol) acanthopanax; Wine (minuman anggur beralkohol)
bersoda; Wine (minuman anggur beralkohol) manis; Wine (minuman anggur beralkohol) meja; Wine (minuman anggur
beralkohol) merah; Wine (minuman anggur beralkohol) putih; Wine (minuman anggur beralkohol) still; Wine (minuman anggur
beralkohol) stroberi; Wine (minuman anggur beralkohol) untuk memasak; Wine (minuman anggur manis Jepang beralkohol
yang mengandung ekstrak ginseng dan kulit cinchona; Wine (minuman beralkohol dari buah-buahan); Wine buah salak; Wine-
mulled (minuman anggur beralkohol); Wiski (single grain whisky) khas Skotlandia; Wiski (single malt whisky); Wiski (single
malt whisky) khas Skotlandia; Wiski Irlandia; Wiski khas Amerika; Wisky (beralkohol); absinthe koktail (minuman beralkohol
dengan perisa adas); adas manis [minuman keras]; aguardiente [arak tebu]; aguardiente [minuman beralkohol yang disuling];
alcoholic perry (minuman beralkohol dari fermentasi buah pear); alcoholic punch (minuman beralkohol); alcopop (minuman
beralkohol dengan kandungan alkohol yang rendah); alkohol (minuman) beras; amaro [minuman keras herbal]; amontillado
(sejenis wine (minuman anggur beralkohol)); anisette [minuman keras]; arak beras suling; armagnac (minuman sejenis brandy
khas Perancis); arrack [arak]; awamori [arak beras suling]; bahan pengganti sake; baijiu [Minuman beralkohol suling Cina];
basi [minuman beralkohol yang difermentasi]; bitters (minuman keras); bokbunjaju [minuman anggur beralkohol raspberry
hitam]; bourbon (minuman berlakohol); brendi (minuman keras) ceri; cachaça (minuman arak khas Portugis); cachaça
[minuman beralkohol yang disuling]; calvados (minuman sejenis brandi dari buah apel atau pear); campuran Wiski (minuman
beralkohol); campuran daiquiri (koktail) beralkohol; campuran koktail (minuman beralkohol); campuran margarita (koktail)
beralkohol; campuran mojito (koktail) beralkohol; campuran wiski (minuman beralkohol) grain khas skotlandia; campuran wiski
(minuman beralkohol) khas Skotlandia; campuran wiski (minuman beralkohol) malt khas skotlandia; cava [minuman anggur
beralkohol bersoda]; champagne (minuman keras); champagne (minuman keras) cocktails; cider; cordial (minuman keras khas
Amerika Utara); cordials [minuman beralkohol]; cream liqueurs (minuman keras dengan kandungan krim susu); crème liqueurs
(minuman keras dengan penambahan gula); daiquiris (minuman sejenis koktail dengan kandungan rum); dessert wines
(minuman beralkohol); digester [minuman keras dan arak]; eggnog (minuman susu telur) beralkohol; ekstrak alkohol; ekstrak
buah beralkohol; ekstrak minuman beralkohol; gaolian-jiou [arak Cina berbasis sorgum]; gin (minuman beralkohol); grape wine
(minuman beralkohol dari buah anggur); grappa (minuman beralkohol); hard cider (arak apel dengan kandungan alkohol dari
buah apelnya); koktail (minuman anggur beralkohol) putih; koktail (minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin dingin; koktail
(minuman beralkohol) dalam bentuk gelatin yang tidak dingin; koktail *; koktail Wine (minuman anggur beralkohol) bersoda;
koktail Wine (minuman anggur beralkohol) merah; koktail beralkohol yang mengandung susu; koktail brendi (minuman
beralkohol); koktail dengan kandungan Gin (minuman beralkohol); koktail rum (minuman beralkohol); koktail tequila; koktail
vodka; koktail wiski; laojiou [Minuman keras Cina]; limoncello [lemon liqueur]; liqueurs (minuman beralkohol); liquors [minuman
beralkohol]; makgeolli [anggur beras tradisional Korea]; margarita (minuman beralkohol); mead [hidromel]; mezcal (minuman
beralkohol); minuman alkohol berkarbonasi, kecuali bir; minuman alkohol rendah; minuman arak dilindungi oleh sebutan asal
"Mezcal"; minuman arak dilindungi oleh sebutan asal "Tequila"; minuman beralkohol (malt), kecuali bir; minuman beralkohol
berbahan dasar minuman keras (Liquor); minuman beralkohol berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman
beralkohol bersoda; minuman beralkohol dengan rasa cokelat; minuman beralkohol dengan rasa kopi; minuman beralkohol
dengan rasa teh; minuman beralkohol distilasi berbahan dasar biji-bijian; minuman beralkohol rendah, kecuali bir; minuman
beralkohol rendah, kecuali bir, mengandung tidak lebih dari 1,15% volume alkohol; minuman beralkohol rendah, kecuali bir,
mengandung tidak lebih dari 1,2% volume alkohol; minuman beralkohol sebelum dicampur, selain bir; minuman beralkohol
yang disuling; minuman beralkohol yang mengandung buah; minuman beralkohol, esens dan ekstrak; minuman beralkohol,
kecuali bir; minuman berbahan dasar kopi beralkohol; minuman berbahan dasar rum (minuman beralkohol); minuman
berbahan dasar wine (minuman anggur beralkohol); minuman buah beralkohol; minuman buah beralkohol yang disuling;
minuman campuran anggur beralkohol; minuman energi beralkohol; minuman keras (herbal); minuman keras [suling];
minuman keras beraroma [minuman beralkohol]; minuman keras berasa peppermint; minuman keras berbahan dasar wiski;
minuman keras blackcurrant; minuman keras dan minuman keras; minuman keras dari buah-buahan; minuman keras dengan
kandungan cokelat; minuman keras dengan kandungan kopi; minuman keras dengan kandungan krim; minuman keras yang
beraroma ekstrak pinus; minuman keras yang beraroma ekstrak prem Jepang; minuman keras yang mengandung ekstrak
mamushi-snake; minuman keras yang mengandung ekstrak ramuan (tumbuhan); minuman keras, arak, dan minuman
beralkohol; minuman koktail buah beralkohol; minuman malt beralkohol dengan aroma, kecuali bir; minuman spirit beraroma;
minuman wiski; minuman yang disuling; mojitos (minuman beralkohol); nira [minuman beralkohol berbahan dasar tebu]; ouzo
(minuman beralkohol); pendingin anggur [minuman beralkohol]; piquette (minuman beralkohol); pommeau (minuman
beralkohol dari Perancis); port wines (minuman anggur beralkohol khas Portugis); pure malt whisky (minuman beralkohol);
rosé wines (minuman beralkohol); rum jus tebu; rye whisky (Minuman beralkohol); sake (minuman beralkohol); sangria
(minuman beralkohol); saos sari tape untuk memasak (angciu); sari apel beralkohol; schnapps (minuman beralkohol); sediaan
koktail beralkohol; sediaan koktail terutama terdiri dari arak suling dan termasuk bir; shirozake [minuman keras campuran
beras Jepang]; shochu [minuman arak suling khas Jepang]; shochu [minuman arak]; soju [minuman arak suling khas Korea];
spirit [minuman arak]; tequila dengan kandungan vitamin; wine buah bersoda; wine dan wine bersoda; wiski; wiski (minuman
anggur beralkohol) malt; wiski (minuman beralkohol) bourbon; wiski bourbon; wujiapie-jiou [Minuman keras Cina]===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Y.N. Feel + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bak bukan logam untuk pengaduk semen; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu rendah; Bantal

Dekoratif; Bantal besar; Blok cermin; Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan
imprenasi atau foil plastik untuk digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang
terkait; Divan bambu; Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur taman dibuat dari kayu; Furnitur taman
terbuat dari aluminium; Furnitur taman terbuat dari logam; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur yang dapat dikonversi menjadi
tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gantungan kostum; Gantungan pakaian bukan dari logam; Gentong
bukan dari logam; Jendela dalam yang tidak tembus pandang (mebel); Kastor mebel, bukan dari logam; Kastor plastik; Kastor
tempat tidur, bukan dari logam; Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Keperluan kantor [perabot]; Keranjang Musa;
Kipas angin tangan; Komponen inti yang terbuat dari keramik dan pola yang terbuat dari lilin dan plastik untuk coran logam;
Kursi  aluminium; Kursi alas; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi dengan roda kastor; Kursi konferensi;
Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid; Kursi perabot kantor; Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer;
Kursi putar; Kursi tinggi [furnitur]; Laci menarik kayu; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari buku; Lemari kaca; Lemari kamar
mandi; Lemari kecil; Lemari pajangan dari logam; Lemari sayur  aluminium; Lemari setelan; Lemari untuk Televisi dan Audio;
Lemari untuk kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Lis tutup tepi, profil,
kerei gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Meja  aluminium; Meja [furnitur]; Meja dapur; Meja
dengan ketinggian yang dapat disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja modular [perabot]; Meja rias untuk di
dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup geser yang fleksibel di lekukan yang melengkung); Meja ruang
makan; Meja samping tempat tidur; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Mur, bukan dari logam; Papan kerangka
tempat tidur (kayu); Papan memori Perancis; Pengencang bukan logam; Penutup pakaian (lemari pakaian); Perabot rumah
tangga yang berbahan aluminium; Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk
perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam;
Perlengkapan Pintu terpasang bukan dari logam; Perlengkapan tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Peti penyimpanan
terbuat dari kayu; Peti penyimpanan terbuat dari plastik; Peti untuk menyimpan mainan; Peti untuk produk-produk bukan dari
logam mulia; Pintu untuk perabot; Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung); Rak meja [perabot]; Rak
menjadi furnitur kamar bayi; Rak untuk komputer; Rak-rak untuk perabot; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan
dari logam; Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Tabel konferensi; Tatakan ganti
untuk bayi; Tempat duduk; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak
terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk
keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur
untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; Tenong
(Bakul Nundar Anyaman Bambu); Tepi tepi terbuat dari kayu dan pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tombol
tombol bukan dari logam; alang-alang [bahan anyaman]; alas; alas pot bunga; alas tidur [tikar atau bantal]; alat kelengkapan
furnitur, bukan dari logam; alat kelengkapan peti mati, bukan dari logam; alat untuk membantu bayi berjalan; amber kuning;
angka plat nomor; arca (patung-patung) dari kayu, lilin, plester atau plastik; ayunan beranda; bagian dari kayu untuk sarang
lebah; bagian furnitur; bahan lapisan laci plastik; bahan pelapis bagasi dari plastik; bak mandi dan gagang tangan shower
bukan logam; baki keyboard komputer; balon iklan; bambu; bangku gergaji [perabot]; bangku kerja; bangku lapangan golf;
bangku lipat; bangku luar; bangku piano; bangku piknik; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam; bangku teras;
bangku untuk bayi; bangku wakil [furniture]; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal anti-roll untuk bayi; bantal
bean bag; bantal beraksen; bantal bersalin; bantal diisi dengan rambut; bantal dukungan belakang, bukan untuk tujuan medis;
bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi;
bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal kasur; bantal kursi; bantal leher; bantal luar; bantal mandi; bantal menyusui;
bantal penyangga kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal
perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal tiup; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal
untuk furnitur; bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi; bantalan terasa untuk kaki furnitur;
basis tempat tidur dipan; batang bambu; batang pakaian; batu ambar; benda publisitas tiup; bentuk tubuh seukuran manusia
untuk memamerkan pakaian; berbaring kursi; berdiri adil [layar berdiri]; berdiri bagasi menjadi furnitur; berdiri bunga ritual;
berdiri pelana; bingkai bordir; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai foto logam mulia; bingkai foto yang terbuat dari kertas;
bingkai foto yang terbuat dari kulit; bingkai foto, bukan dari logam mulia; bingkai furnitur; bingkai gambar; bingkai tempat tidur;
bingkai tempat tidur dari logam; boks pengaman; boks untuk bayi; boneka; borgol plastik dalam sifat strip plastik untuk
melumpuhkan tangan individu; braket rak, bukan dari logam; brankas daging; brankas daging dari logam; brankas daging,
bukan dari logam; buah kakao kosong dari plastik; buaian berbentuk keranjang untuk bayi; buaian portabel; buluh untuk
digunakan dalam reed diffusers, dijual terpisah; buluh, tidak bekerja atau semi-bekerja; cermin; cermin [kaca perak]; cermin
[perabot]; cermin cukur; cermin dekoratif; cermin ditingkatkan oleh lampu listrik; cermin genggam [cermin toilet]; cermin kamar
mandi; cermin kompak pribadi; cermin loker; cermin loker magnetik; cermin toilet; cetakan furnitur; cetakan plastik untuk
membuat sabun; cetakan plastik untuk membuat sabun untuk keperluan produksi komersial; cetakan plester untuk
pengecoran bahan keramik; cetakan untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan teh]; colokan [pena], bukan dari
logam; colokan untuk bak cuci, bukan dari logam atau karet; colokan untuk bak mandi dan bak cuci bukan dari logam atau
karet; colokan untuk mandi, bukan dari logam atau karet; colokan untuk pancuran, bukan dari logam atau karet; corozo; dasar
kasur; dasar sisir untuk sarang lebah; dasar tempat tidur; dekorasi kue dari plastik; dipan untuk bayi; dispenser handuk tetap
bukan dari logam; display tempat pembelian [perabot]; dudukan cermin; dudukan mesin, bukan dari logam; dudukan tong,
bukan dari logam; engsel lantai, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam, untuk pintu dan
jendela; escutcheons non-logam; faucet, bukan dari logam, untuk tong; figur model [ornamen] terbuat dari kayu; figur model
[ornamen] terbuat dari lilin; figur model [ornamen] terbuat dari plastik; figur model [ornamen] terbuat dari plester; figur tulang,
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gading, plester, plastik, lilin atau kayu; furnitur anak-anak; furnitur bambu; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik;
furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur dari kulit; furnitur dari logam; furnitur kaca; furnitur kolam renang; furnitur luar ruang
dari plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular; furnitur outdoor dari kayu;
furnitur pembibitan; furnitur rotan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur taman; furnitur taman dari aluminium;
furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari plastik; furnitur taman, bukan dari logam; furnitur tempat
duduk; furnitur teras; furnitur teras, bukan dari logam; furnitur tiup; furnitur untuk berkemah; furnitur untuk keperluan industri;
furnitur untuk memajang barang; furnitur untuk memegang terarium dalam ruangan; furnitur untuk toko; furnitur yang terbuat
dari kayu atau pengganti kayu; furnitur yang terbuat dari kayu pengganti; furnitur yang terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin,
bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot];
gabus; gabus untuk botol; gading, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; gagang mebel dari plastik; gagang mebel, bukan
dari logam; gagang sapu, bukan dari logam; gantungan cermin, bukan dari logam; gantungan gambar, bukan dari logam;
gantungan handuk [furniture]; gantungan hias yang bisa bergerak; gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan selang,
bukan dari logam; gantungan tanaman, bukan dari logam; gantungan untuk pakaian; gelang identifikasi dari plastik; gelang
identifikasi, bukan dari logam; gelang identifikasi, bukan dari logam, untuk rumah sakit; gelas cheval; gelas menarik; gerabah
menarik; gerbang berhenti, bukan dari logam atau karet; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan
hewan peliharaan [perabot]; gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbong
makan malam [furniture]; guci penguburan; gulungan kayu untuk benang, sutra, tali; gulungan selang kebun yang dioperasikan
dengan tangan, bukan dari logam; gulungan, bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; hewan model [ornamen]
terbuat dari kayu; hewan model [ornamen] terbuat dari lilin; hewan model [ornamen] terbuat dari plastik; hewan model
[ornamen] terbuat dari plester; hiasan dari plastic untuk makanan; hobnail, bukan dari logam; ibu dari mutiara; ibu dari mutiara,
tidak bekerja atau setengah bekerja; induk mutiara; jangkar pengikat, bukan dari logam, untuk mengamankan gambar ke
dinding; jemuran; jemuran aluminium; jerami anyaman, kecuali anyaman; jerami gandum, tidak dikerjakan atau setengah
dikerjakan, untuk anyaman; jerami padi, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerigen, bukan dari logam;
kabinet; kaca aluminium (cermin); kaca cermin lembaran untuk penggunaan umum; kaca lapis aluminium (cermin); kaca perak
[cermin]; kaca untuk digunakan dalam seni framing; kait menjadi item kecil dari perangkat keras non-logam; kait pakaian,
bukan dari logam; kait topi, bukan dari logam; kait, bukan dari logam; kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; kaki
kursi; kaki untuk furnitur; kamidana [altar shinto rumah tangga]; kandang portabel; kandang untuk hewan; kandang untuk
hewan peliharaan rumah tangga; kantong teh plastik kosong; kapsul kakao kosong dari plastik; kapsul kopi barley kosong dari
plastik; kapsul kopi ginseng kosong dari plastik; kapsul kopi kosong dari plastik; kapsul plastik cappuccino kosong; kapsul teh
plastik kosong; karang; karang mentah; karang, tidak dikerjakan atau semi-dikerjakan; karton telur plastik untuk penggunaan
komersial; kartu kunci plastik, tidak dikodekan dan tidak magnetik; karya seni anyaman tangan yang terbuat dari bambu; karya
seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat dari ambar; karya seni yang
terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni yang terbuat dari plastik;
karya seni yang terbuat dari plester; kastor, bukan dari logam; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur
berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur futon; kasur jerami; kasur pegas; kasur tiup; kasur tiup
untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara; kasur udara untuk
digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis; kasur yang
terbuat dari kayu fleksibel; katrol plastik untuk kerai; katup keramik yang dioperasikan secara manual, selain dari bagian
mesin; kemasan wadah dari kayu atau plastik; kerah pipa dari plastik; kerah pipa, bukan dari logam; kerah plastik untuk pipa
pengikat; kerah, bukan dari logam, untuk pipa pengikat; kerang; kerang laut; kerang tiram; kerang, tidak dikerjakan atau
setengah dikerjakan; keranjang bambu; keranjang bambu untuk keperluan industri; keranjang belanja supermarket genggam,
bukan dari logam; keranjang besar [keranjang]; keranjang memancing; keranjang untuk pengangkutan barang; keranjang,
bukan dari logam; keyboard untuk menggantung kunci; kipas angin genggam; kipas lipat genggam; kipas untuk penggunaan
pribadi, non-listrik; klakson, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; klem pipa dari karet; klem pipa dari plastik; klem pipa,
bukan dari logam; klem selang, bukan dari logam; klem, bukan dari logam; klip non-logam untuk menyegel tas; klip pipa
plastik; klip pipa, bukan dari logam; klip plastik untuk menyegel tas; klip, bukan dari logam, untuk kabel dan pipa; kombinasi
kneeler dan kursi untuk berkebun; kontainer pengiriman kayu; kontainer pengiriman plastik; konter penjualan; kotak bersarang;
kotak bersarang untuk burung kecil; kotak bersarang untuk hewan; kotak bersarang untuk hewan peliharaan rumah tangga;
kotak kunci, bukan dari logam; kotak mendukung pesta plastik; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak peralatan dan
troli (bukan dari logam) (furnitur); kotak surat dari kayu; kotak surat dari plastik; kotak surat, bukan dari logam atau batu; kotak
tampilan; kulit imitasi imitasi; kunci plastik; kunci, bukan dari logam, untuk kendaraan; kunci, bukan dari logam, untuk pintu;
kunci, bukan dari logam, untuk windows; kunci, selain listrik, bukan dari logam; kuning amber; kuning kuning; kursi [kursi];
kursi [perabot]; kursi cinta; kursi dari logam; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka
yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi duduk berroda; kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak lipat; kursi
goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi malas; kursi mandi bayi
portabel untuk digunakan di bak mandi; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi memancing; kursi
penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi santai; kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras;
kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-anak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kurung
bingkai foto; kurung kuda gergaji, bukan dari logam; kutub, bukan dari logam; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus
lembaran kayu]; kyosoku [lengan bergaya Jepang]; label harga plastik; label plastik; laci [bagian furnitur]; laci menarik
gerabah; laci menarik kaca; laci menarik plastik; laci menarik porselen; laci menarik, bukan dari logam; landai plastik untuk
digunakan dengan kendaraan; layar [furnitur]; layar koran berdiri; layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti
buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture]; layar untuk perapian [furnitur]; lemari; lemari Pajangan
[furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari arsip; lemari baju aluminium; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur;
lemari dilengkapi dengan cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar
mandi; lemari kamar tidur; lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari
pajangan; lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari
senjata; lemari sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran
bantalan jala plastik untuk rak pelapis; loker; mantel; matras kantong tidur untuk berkemah; mebel; mebel dari logam untuk
berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meerschaum; meerschaum, tidak bekerja atau setengah bekerja; meja belajar; meja
kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja komputer; meja kopi; meja lipat; meja luar; meja marmer; meja mosaik; meja
pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja rias [perabot]; meja rias
dapur; meja rias tiga cermin; meja sesekali; meja taman; meja teras; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; melihat
bangku menjadi furnitur; melihat kuda; memperluas lengan, bukan dari logam, untuk membubuhkan sekrup; memuat batang
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pengukur, bukan dari logam, untuk gerbong kereta api; memuat palet, bukan dari logam; menangani palet, bukan dari logam;
menatap bola; menggaruk posting untuk kucing; mengubah tikar bayi portabel; mirror [mencari kacamata]; mobil model skala
[ornamen] dari kayu; mobil model skala [ornamen] dari plastik; mobil model skala [ornamen] dari plester; mobil model skala
[ornamen] lilin; model [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model [ornamen] terbuat dari kayu; model
[ornamen] terbuat dari lilin; model [ornamen] terbuat dari plastik; model [ornamen] terbuat dari plester; model kendaraan
[ornamen] terbuat dari kayu; model kendaraan [ornamen] terbuat dari lilin; model kendaraan [ornamen] terbuat dari plastik;
model kendaraan [ornamen] terbuat dari plester; model mobil [ornamen] terbuat dari kayu; model mobil [ornamen] terbuat dari
lilin; model mobil [ornamen] terbuat dari plastik; model mobil [ornamen] terbuat dari plester; model mobil miniatur [ornamen]
dari kayu; model mobil miniatur [ornamen] dari plastik; model mobil miniatur [ornamen] dari plester; model mobil miniatur
[ornamen] lilin; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kayu; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari lilin; model
pesawat terbang [ornamen] terbuat dari plastik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari plester; model skala [ornamen]
dari kayu; model skala [ornamen] dari plastik; model skala [ornamen] dari plester; model skala [ornamen] dari tulang, gading,
plester, plastik, lilin atau kayu; model skala [ornamen] lilin; mural dari kayu, lilin, plester atau plastik; nightstands; nomor
rumah, bukan dari logam, tidak bercahaya; obeng, bukan dari logam; onigaya hay [bahan mentah atau sebagian dikerjakan];
ornamen [patung] terbuat dari kayu; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen [patung] terbuat dari plastik; ornamen
[patung] terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
lilin; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari plastik; ornamen
liburan dari kayu, selain ornamen pohon; ornamen liburan dari plastik, selain ornamen pohon; ornamen pesta dari plastik;
ornamen tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan pohon Natal; ornamen yang terbuat dari plastik; paket
hadiah hiasan yang terbuat dari plastik; paku keling, bukan dari logam; palang pintu, bukan dari logam; palet, bukan dari
logam; panel furnitur; panel kayu dekoratif [furnitur]; papan buletin; papan direktori; papan display; papan kayu; papan kayu
atau plastik; papan kayu tegak; papan merek dari kayu atau plastik; papan nama bukan dari logam; papan nama dari plastik;
papan nama plastik; papan pin gabus [papan pemberitahuan]; papan presentasi; papan rak untuk mesin tik; papan skor untuk
olahraga, selain mekanik atau listrik; partisi berdiri bebas [furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor berdiri
bebas [perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; pasak [pin], bukan dari logam; pasak kebun, bukan dari logam; patio
furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; patung kayu; patung religi dari kayu, lilin, plester atau
plastik; patung yang terbuat dari plastik; patung-patung [patung] dari tulang atau gading; patung-patung dari kayu, lilin, plester
atau plastik; patung-patung plastik; patung-patung resin cor dingin; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau
kayu; patung-patung yang terbuat dari plester; pegangan kamar mandi, bukan dari logam; pegangan tangan bukan logam
untuk bak mandi dan shower; pelari, bukan dari logam, untuk pintu; pelari, bukan dari logam, untuk pintu geser; pelari, bukan
dari logam, untuk windows; pelat identitas, bukan dari logam; pelat jari, bukan dari logam; pembagi ruang; pemegang kayu
untuk papan nama; pemegang plastik untuk papan nama; pemegang tiket pergantian plastik bening; penanda tanaman dari
kayu; penanda tanaman plastik; penangkap mimpi [dekorasi]; pengencang selempang, bukan dari logam, untuk windows;
pengiriman dan kotak penyimpanan plastik; penunjang buku; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang dipasang, bukan
dari kain; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup plastik untuk klem selang logam; penutup plastik untuk wadah; penutup rel
boks dipasang; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah;
penyelenggara laci; perabot komputer; perabot rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah
dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium
dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan; perabotan dapur; perabotan kantor; perisai plastik fleksibel untuk
menahan percikan sembari membilas popok kotor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti furnitur; peti kayu; peti
kayu atau plastik; peti kesayangan; peti laci; peti mati; peti mati [peti mati]; peti mati kayu; peti mati paus; peti mati
pemakaman; peti mati penguburan; peti nagamochi; peti plastik; peti untuk mainan; peti, bukan dari logam; pijakan kaki;
pijakan untuk bunga [furnitur]; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; pita identifikasi, bukan dari logam, untuk sistem
pengumpulan darah; pita kayu; plak dari tulang, gading, plastik, lilin atau kayu; plakat dari kayu atau plastik; plakat kayu; plakat
plastik; plat bentuk L dan plat kenegaraan bukan dari logam; plat nomor baru dari plastik; plat registrasi, bukan dari logam;
playhouses untuk hewan peliharaan; playpens untuk bayi; podium; polong cappuccino kosong dari plastik; polong kopi barley
kosong dari plastik; polong kopi ginseng kosong dari plastik; polong kopi plastik kosong; ponsel [dekorasi]; porselen menarik;
potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; produk anyaman rotan; pusat hiburan [furnitur]; rak; rak
[perabot]; rak alat berdiri sendiri; rak biliar; rak buku; rak dari logam; rak display papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri
bebas [furnitur]; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak kertas [perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam
[perabot]; rak majalah; rak makanan ternak; rak mantel; rak modular [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak pancing; rak pelana;
rak penyimpanan untuk papan selancar; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak perpustakaan; rak piring; rak senjata; rak
tanaman; rak topi dari logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari logam; rak-rak
termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rambu-rambu bukan dari
logam; rantai, bukan dari logam; rel pakaian; rel tempat tidur; rol plastik untuk pintu garasi; rol, bukan dari logam, untuk pintu;
rol, bukan dari logam, untuk windows; rotan; rotan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; rumah tangga cor batu dan
furnitur taman; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk
digunakan dengan kursi; sandaran tempat tidur; sangkutan jas bukan dari logam; sarang lebah; sekrup atas, bukan dari
logam, untuk botol; sekrup, bukan dari logam; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; settees; shikibuton [kasur jepang];
shims, bukan dari logam; sisipan plastik [baki] untuk kotak alat; sisipan plastik dipasang untuk digunakan sebagai pelapis
wadah; sisipan plastik untuk digunakan sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk inti kertas digunakan untuk memfasilitasi
gulungan gulungan; slider furnitur non-logam; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik;
sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; spidol kuburan plastik; stan tampilan; stand display kostum; strip borgol
plastik; sumbat blanking, bukan dari logam; sumbat kayu untuk wadah kemasan industri; tab indicia dari plastik; tabel akhir;
tabel drop-leaf; tabel konsol; tabung non-logam untuk gas atau cairan tekan, dijual kosong; tabung pemeras plastik, kosong;
tabung plastik; tabung plastik yang bisa dilipat; tag tas golf dari plastik; tag telinga dari plastik untuk ternak; talenan [tabel];
tambatan pelampung, bukan dari logam; tanda-tanda plastik tiup; tangga dari kayu atau plastik; tangga naik mobil, bukan dari
logam, untuk penumpang; tangga, bukan dari logam; tangga, bukan dari logam, untuk perpustakaan; tangki air hujan, bukan
dari logam atau dari batu; tangki air industri, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat
dari bahan non-logam; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki
penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik; tarikan
keramik untuk furnitur; tarikan keramik untuk laci; tarikan keramik untuk lemari; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot;
tarikan laci dari gelas, porselen atau gerabah; tarikan laci dari plastik atau kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, gading,
tulang ikan, kulit, amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan pengganti untuk semua bahan ini;

Halaman 382 dari 1012



tarikan, bukan dari logam; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tegakan tanaman; telur plastik Paskah yang
dicetak; tempat cuci tangan; tempat duduk dan tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun
yang dilengkapi mainan gantung; tempat membawa hewan peliharaan untuk hewan kecil
(selain kandang); tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari logam; tempat penyimpanan
tujuan umum, bukan dari logam; tempat tidur; tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu
[toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan
menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat
tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur
pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat
tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis;
tempat tidur untuk anak-anak; tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah
tangga; tempat tidur, kecuali linen; tepi plastik untuk perabotan; tiang bendera genggam, bukan dari logam; tiang bukan dari
logam; tikar atau penutup yang bisa dilepas untuk wastafel; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar untuk playpens bayi; tirai
(perabot); tirai bambu; tirai buluh, rotan atau bambu [sudare]; tirai indoor dari tekstil; tirai jendela dalam ruangan [perabot]; tirai
jendela dalam ruangan dari kertas; tirai jendela dalam ruangan dari logam; tirai jendela dalam ruangan dari tekstil; tirai jendela
indoor dari anyaman kayu; tirai venesia interior; tokoh terbuat dari rotan; tombol kaca; tombol keramik; tombol-tombol kayu;
tombol-tombol plastik; tombol-tombol porselen; tong kayu; tong kayu untuk menuang anggur; tong, bukan dari logam; topi
berdiri; toppers kasur dipasang; trim laci, bukan dari logam; tulang, tanduk, gading, tulang ikan paus atau induk mutiara yang
belum di olah dan semi diolah; tumpuan kaki; tutup penyegelan, bukan dari logam; tutup sumbat plastik untuk wadah kemasan
industri; ubin cermin; undangan cetak terbuat dari akrilik; unit laci; unit lantai kardus untuk memajang barang dagangan; unit
panel yang berdiri bebas untuk pameran, display dan partisi; unit rak; wadah apung, bukan dari logam; wadah bambu
anyaman tangan untuk penyimpanan; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan atau transportasi; wadah bambu
anyaman tangan untuk transportasi; wadah drainase minyak, bukan dari logam; wadah kemasan dari plastik; wadah obat
plastik untuk penggunaan komersial; wadah pengemasan industri dari bambu; wadah pengemasan industri dari kayu; wadah
pengemasan kayu; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum,
bukan dari logam; wadah penyimpanan yang bisa dilipat, bukan dari logam; wadah, bukan dari logam [penyimpanan,
transportasi]; wadah, bukan dari logam, untuk bahan bakar cair; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan atau diangkut;
wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras; wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial; wadah, bukan
dari logam, untuk transportasi; waduk air hujan, bukan dari logam atau dari batu; workstation komputer [furnitur]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
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nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan dengan telepon seluler; headset untuk game
realitas virtual; headset untuk telepon seluler; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel data; kabel jack; kabel komputer; kabel
listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel modem; kabel resistensi; kabel
telepon; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik; kabel untuk transmisi sinyal optik; kasing dan penutup untuk kamera;
kasing dan penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon seluler;
mouse komputer nirkabel; pelindung layar untuk perangkat seluler; pemancar nirkabel; pengendali elektronik untuk digunakan
dengan headset augmented reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengisi daya
baterai; pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk komputer tablet;
pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya
listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengubah gender [adaptor kabel]; penutup pelindung bening yang telah disesuaikan
untuk telepon mobile; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk camcorder; penutup untuk kamera; penutup
untuk laptop; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk perangkat penyimpanan musik; penutup vinil yang secara
khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; power bank [baterai yang bisa diisi ulang);
router nirkabel; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung telepon selular; selubung identifikasi untuk kabel
listrik; speaker nirkabel; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk telepon
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seluler; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung untuk telepon genggam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:44:54
540   EtiketDID2022065990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kiangroke  No.5, R03/RW11, Desa Kiangroke, Kec. Banjaran., Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40377

Dini Mardiani SP

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Helianthus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna bagian tengah tulisan adalah kuning dengan warna garis tepi hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Gula sirup; Kopi bubuk; biji kopi panggang; gula, madu, sirup; sirup (sirup kental); stevia [pemanis alami]; teh; teh

(bukan untuk keperluan medis)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:47:51
540   EtiketDID2022065991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palang Merah No. 15 A, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

YAN SEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
Jalan Kumdang II No. 11   Tangerang Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik;

sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua
barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris
boneka; Wadah untuk keperluan rumah tangga, dapur dan memasak; alat alat kebersihan rumah tangga; baki untuk keperluan
rumah tangga, dari logam; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk keperluan
rumah tangga; dispenser untuk tisu selulosa, untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah
tangga; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; kontainer rumah tangga; kotak kue plastik untuk keperluan rumah
tangga; mesin pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk keperluan
rumah tangga; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penggiling untuk keperluan rumah tangga, dioperasikan dengan tangan; penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan
wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; 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;
perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia
atau bukan dari sepuhan logam mulia); sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sendok gula untuk keperluan rumah
tangga; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk membersihkan
untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk penggunaan
rumah tangga; wadah penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah
rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah untuk keperluan rumah tangga dari kristal; wadah untuk rumah tangga dan
dapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:48:09
540   EtiketJID2022065992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Veteran Madya 25, RT/RW : 002/003, Gending, Kebomas,, Kabupaten Gresik,
Jawa Timur, 61123

CV. SURYA AGUNG ENTERPRISE
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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 :

: BIO NAFITECH + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===daur ulang limbah dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; informasi, saran dan layanan konsultasi terkait

dengan daur ulang limbah dan sampah; layanan daur ulang air dan desalinasi; layanan pemurnian air; layanan pengolahan air
limbah untuk keperluan industri; layanan pengolahan tanah, limbah atau air [layanan perbaikan lingkungan]; pengolahan air
limbah; pengolahan dan pemurnian air; pengolahan ulang air limbah; penyewaan alat pemurni air dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:49:54
540   EtiketDID2022065993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Manggis Raya Nomor 19A Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT Verley Cahaya Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEVERA
Merek Kata dan Lukisan

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

keperluan kosmetik; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit
kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik);
Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Produk kosmetik; Sabun Kecantikan (kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik);
kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang mengandung vitamin; krim anti-
kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan
tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan
kosmetik; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk
pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; losion kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan
minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan
kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu
unit; paket kosmetik wajah; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
perekat untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; salep kulit pelembab [kosmetik]; sediaan
dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk
keperluan kosmetik; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik];
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); toner untuk keperluan kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:50:14
540   EtiketDID2022065994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Palang Merah No. 15 A, Kel. Cideng, Kec. Gambir, Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

YAN SEN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Laurentius Irawan Wonosaputro S.H.
Jalan Kumdang II No. 11   Tangerang Kota Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASER + LOGO
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 : ===Baju koko; Ikat Kepala; Sweater; baju; baju busana muslim; blazer; blus; celana panjang; celana pendek; gamis; jaket;

kaos; kaos oblong; kemeja; kerudung; pakaian; pakaian dari kulit; pakaian jadi; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; rompi; sandal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:51:39
540   EtiketDID2022065995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Otista Raya Ruko Prima Blok A No. 6 RT. 003/011 Ciputat, Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten

PT. Berkah Dental Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NICYL CMS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; Bahan embedding untuk keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan

perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; LAK
GIGI; abrasive gigi; agen penyegel untuk keperluan gigi; amalgam gigi; anestesi gigi; bahan embedding untuk keperluan gigi;
bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan komposit gigi;
bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencetak gigi; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan
sintetis untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk
memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk
memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi,
lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk
protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; karet untuk keperluan gigi; kedokteran gigi; keramik gigi;
lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan
dalam kedokteran gigi; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi;
paduan logam mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; pelapis gigi;
pemoles gigi; pengisi untuk gigi; perekat gigi; perekat untuk gigi palsu; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi;
porselen untuk protesa gigi; primer logam untuk keperluan gigi; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis
gigi; sealant fisura untuk keperluan gigi; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; semen gigi; senyawa restorasi gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:52:46
540   EtiketDID2022065997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jakarta Garden City Jl. Shinano No. A 15/22 Rt.018/014, Cakung Timur - Cakung,
Jakarta Timur - DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

OLIVIA TORRICELLI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tifale
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk pengolahan makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Botol aluminium;

Botol kecil / botol cuka; Botol kemasan industri dari plastik; Botol olahraga; Botol olahraga dijual kosong; Botol penyemprot;
Cangkir kopi dan cawan; Dudukan wadah botol kecil dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan cuka;
Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat minyak dan
cuka; Gelas; Gelas anggur; Gelas patung; Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Gilingan
untuk keperluan rumah tangga dioperasikan secara manual; Gotoku [trivets untuk pemanas arang Jepang untuk keperluan
rumah tangga]; Juicer, non-listrik; Kain untuk membersihkan lantai; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kemasan wadah
gelas untuk minuman; Keranjang yang terbuat dari anyaman, logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Kyusu [teko gaya
Jepang], bukan dari logam mulia; Lap pembersih; Lap smartphone kering sebagai aksesori smartphone; Mandarin [saringan];
Mangkok; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan
plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak,
semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau
aksesoris boneka; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Panci panekuk Denmark; Parutan (alat rumah tangga); Pegangan
lengan isolasi untuk kaleng minuman dan botol; Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pencabut tutup botol; Penopang Pisau di
meja; Penopang pisau; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu dan
sendok; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail,
dekanter, wadah botol wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Piring; Piring dari bahan organik
(daun jati); Piring makan; Rak Piring; Ringkok (Mangkok); Sarung tangan nitrile untuk keperluan rumah tangga; Sendok kaleng
sampah; Sendok kue tart; Sendok pemoles untuk keperluan dapur; Sendok saji; Sendok saji dari plastik; Sendok-sendok
masak; Siboria dari logam mulia; Siboria, bukan dari logam mulia; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring; Spons
untuk keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas dengan lapisan aluminium foil; Tatakan Kue; Tatakan gelas, bukan dari
kertas; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Tempat Spon; Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk
digunakan sebagai gelas minum; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; Wadah botol
kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah botol kecil tempat minyak dan cuka; Wadah botol kecil, bukan dari logam
mulia; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk bepergian; Wadah makanan untuk hewan
peliharaan rumah tangga; Wadah terbuat dari tempurung kelapa untuk keperluan rumah tangga; Wadah untuk keperluan
rumah tangga, dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan perawatan
kulit dan perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wajan ceper (peralatan masak); aerator anggur;
akuarium dalam ruangan; alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring
dari kulit; alas piring dari logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat
alat kebersihan rumah tangga; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat pengepel; alat penggiling, non-listrik; alat
penghilang bau untuk penggunaan pribadi; alat penguap yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga;
alat untuk sandaran sumpit; alu kayu; alu kayu dan mortir; alu kayu untuk penggunaan dapur; ampul gelas untuk pengobatan,
kosongkan; aplikator lantai yang bisa dipasang pada gagang pel; aplikator lilin lantai dapat dipasang pada gagang pel;
atomizers untuk keperluan rumah tangga; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; ayakan
untuk keperluan rumah tangga; bagian atas kue dari kaca; bahan polishing untuk membuat mengkilap, kecuali preparasi,
kertas dan batu; bak mandi tiup untuk bayi; bakeware karton sekali pakai; baki keperluan rumah tangga; baki kertas, untuk
keperluan rumah tangga; baki kompos untuk keperluan rumah tangga; baki sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga;
baki untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam; baki untuk keperluan rumah
tangga, bukan dari logam mulia; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam; baki untuk keperluan rumah tangga, dari
logam mulia; bank koin; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; barang-barang keperluan kamar mandi;
barang-barang mandi shower; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi); baskom cuci [mangkok, bukan
bagian dari instalasi sanitasi]; basting sendok [peralatan memasak]; bejana keramik; benang gigi; benang untuk keperluan
gigi; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari china; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari tembikar; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari terra-cotta; berdiri teko kopi;
bisa tab penarik; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender makanan, non-listrik; blender, non-
listrik, untuk keperluan rumah tangga; blok pisau; boiler ganda; bola cucian [peralatan rumah tangga]; bola kaca hias; bola
lampu baster; botol; botol air; botol air aluminium; botol air aluminium, kosong; botol air plastik yang dapat digunakan kembali;
botol air plastik yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air plastik, kosong; botol air stainless steel yang dapat digunakan
kembali; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali, kosong; botol air terjual kosong; botol air untuk sepeda; botol
air, kosong, untuk sepeda; botol anggur; botol anggur membuai; botol besar dari kaca/wadah botol besar dibalut anyaman
sebagai pelindung; botol insulasi; botol isolasi; botol isotermik; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol kaca dekoratif; botol kaca
untuk obat, kosong; botol minum; botol minum untuk olahraga; botol minuman; botol olahraga, kosong; botol parfum; botol
parfum, kosong; botol pasir dekoratif; botol pendingin; botol plastik untuk kemasan; botol semprot; botol semprot, kosongkan;
botol siphon untuk air berkarbonasi; botol terisolasi termal; botol tuangkan; botol untuk mengaplikasikan warna rambut; botol
untuk minuman; botol vakum; botol, dijual kosong; botol, khususnya botol plastik; botol, kosong, untuk obat-obatan; botol-botol
plastik; bulu kuda untuk pembuatan kuas; cachepots; cake toppers terra cotta; candelabra [kandil]; candelabra [kandil] dari
logam mulia; candelabra [kandil], bukan dari logam mulia; cangkir dinding ganda; cangkir dinding ganda dengan tutup; cangkir
kompos; cangkir kopi; cangkir kue muffin; cangkir logam mulia; casserole [piring]; cawan; celengan babi; celengan logam;
celengan logam mulia; celengan, bukan dari logam; celengan, bukan dari logam mulia; ceret, non-listrik; cetakan [peralatan
dapur]; cetakan coklat; cetakan cupcake; cetakan es batu; cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan manisan;
cetakan masakan; cetakan plastik untuk keperluan rumah tangga dalam pembuatan sabun; chawan [mangkuk nasi Jepang];
chawan [mangkuk nasi Jepang] dari logam mulia; chawan [mangkuk nasi Jepang], bukan dari logam mulia; cincin kue; cincin
lilin dari logam mulia; cincin lilin, bukan dari logam mulia; cincin serbet; cincin serbet dari logam mulia; cincin serbet, bukan
dari logam mulia; coaster dari logam biasa; coaster gabus; coaster kulit; coaster plastik bukan pengganti tekstil; cupcake kue
cangkir; currycombs; decanters; dekorasi porselen untuk kue; demijohns; derek pembersih; dipan jari untuk membersihkan
rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; dipan jari untuk perawatan gigi atau mulut; dispenser benang gigi;
dispenser bola kapas; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser pribadi untuk
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pil atau kapsul untuk keperluan rumah tangga; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk persiapan
pembersihan; dispenser untuk sabun cair; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu
selulosa, untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; dropper untuk keperluan rumah tangga; dudukan besi
datar; dudukan botol; ember; ember anggur; ember batubara; ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember pel;
ember pel pemeras; ember popok; ember sampanye; ember yang dilengkapi alat pemeras pel; ember yang terbuat dari kain
tenun; figur model [ornamen] terbuat dari china; figur model [ornamen] terbuat dari kaca; figur model [ornamen] terbuat dari
keramik; figur model [ornamen] terbuat dari porselen; figur model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; fondues [peralatan
memasak], non-listrik; gantungan baju pengeringan; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian
khusus; garpu memasak; garpu memasak hotdog; garpu ukiran; gelas; gelas (wadah); gelas [kapal minum]; gelas [wadah
minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas bir; gelas bir gandum; gelas collins; gelas dan
mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan organik (daun jati); gelas dari bahan organik (pelepah pinang); gelas
dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas
koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini; gelas minum; gelas minum isi ulang dengan teknologi kontrol suhu
elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; gelas
minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; gelas minum yang
dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas opaline; gelas
pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi; gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik; gelas plat dipoles
[produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam mulia; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali kaca yang
digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas tangkai; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak dikerjakan,
kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski; gelas, bukan dari logam mulia; guci kopi, non-listrik; guci untuk
memperlakukan hewan peliharaan; guci untuk penggunaan rumah tangga; gujeolpan [piring saji pernis sembilan bagian];
habitat semut dalam ruangan; habitat serangga dalam ruangan; hewan model [ornamen] terbuat dari china; hewan model
[ornamen] terbuat dari keramik; hewan model [ornamen] terbuat dari porselen; hewan model [ornamen] terbuat dari tembikar;
hewan model [ornamen] terbuat dari terra-cotta; hidangan permen; hot pad [trivets]; injector untuk keperluan kuliner; irisan ikan
[peralatan memasak]; jari-jari gigi; jarum suntik bunga; jarum suntik icing; jatuh pengering bola [peralatan rumah tangga];
jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; kabaret [nampan]; kabaret [nampan], bukan dari logam mulia; kaca datar laminasi,
bukan untuk bangunan; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; kaca lembaran berwarna, bukan untuk bangunan; kaca
lembaran yang dimodifikasi, bukan untuk bangunan; kaca patri dekoratif; kaca pelat kabel, bukan untuk bangunan; kacamata
halaman; kacamata ramah; kain lap penghapus debu; kain lap piring; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua
untuk keperluan membersihka; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain penutup peralatan
rumah tangga dan dapur; kain setrika; kain spons untuk dibersihkan; kain untuk membersihkan; kain untuk membersihkan
botol bayi; kain untuk membersihkan kacamata; kain untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan
lensa kamera; kain untuk membersihkan senjata; kain untuk memoles sepatu; kait tombol; kaleng popcorn, kosong, untuk
keperluan rumah tangga; kancing kait; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kandang untuk mengumpulkan
serangga; kantin [labu]; kapal uap makanan, non-listrik; karpet garu; karya seni dari porselen, gerabah atau gelas; karya seni
dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; karya seni dari porselen, terakota atau kaca; karya seni terra-cotta;
karya seni yang terbuat dari china; karya seni yang terbuat dari kaca; karya seni yang terbuat dari keramik; karya seni yang
terbuat dari kristal; karya seni yang terbuat dari porselen; karya seni yang terbuat dari tembikar; kasing sumpit; kerah tetesan
anggur disesuaikan secara khusus untuk digunakan di bagian atas botol anggur untuk menghentikan tetesan; kerah tetesan
untuk botol anggur; keramik untuk keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga; keranjang
belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah tangga;
keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang bunga; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga;
keranjang kawat untuk memanggang; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; keranjang roti rumah tangga;
keranjang roti untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah
tangga, bukan dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam mulia; keranjang untuk penggunaan
rumah tangga, dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam mulia; keranjang, untuk penggunaan
rumah tangga, dari papier mâché; kerupuk kepiting; kios jari gigi; kios jari untuk perawatan gigi atau mulut; kisi-kisi non-listrik
[peralatan memasak]; kontainer rumah tangga; kotak kaca dekoratif; kotak kotoran kucing; kotak kue plastik untuk keperluan
rumah tangga; kotak permen dari logam mulia; kotak permen, bukan dari logam mulia; kotak resep [wadah rumah tangga];
kotak sampah untuk hewan peliharaan rumah tangga; kotak uang dari logam; kotak uang, bukan dari logam; kotak uang,
bukan dari logam mulia; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan rumah tangga; kristal [gelas]; kuali; kuas
untuk digunakan dalam pewarnaan rambut; kubah keju; kubah kue; kubah makanan; kubah penutup makanan terisolasi;
kudeta [mangkuk]; kue topen dari tembikar; kue toppers dari cina; kue toppers kristal; kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu [teko
gaya Jepang] dari logam mulia; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; lantai vas dari tanah liat; lap bulu; lap debu; lap
pembersih; lap pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai; lap
sintetis chamois; layanan [piring] dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; layanan kopi [peralatan makan];
layanan kopi dari logam mulia; lembar kue; lengan isolasi untuk memegang botol; lengan isolasi untuk memegang gelas
minuman; lengan isolasi untuk memegang kaleng minuman; lengan pengupas bawang putih non-listrik; limbah kapas untuk
dibersihkan; liner disesuaikan untuk kotak kotoran hewan peliharaan; mandi gigitiruan; mangkok kertas untuk memanggang;
mangkuk bunga; mangkuk bunga, bukan dari logam mulia; mangkuk jari; mangkuk keramik; mangkuk kompos; mangkuk
sekali pakai; manik-manik penggiling keramik untuk digunakan dalam penggilingan basah; mashers makanan; meja putar
untuk menghidangkan makanan; membersihkan kapas; membersihkan spons; membersihkan swab untuk keperluan rumah
tangga; memeras botol; memeras botol, kosongkan; menggosok spons; menuang dan menuangkan semburan untuk
keperluan rumah tangga; menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mesin
pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; minum coaster, bukan dari kertas atau tekstil; minum coaster,
selain dari kertas atau tekstil; minum gelas dari logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; minum palung; minum
palung untuk babi; minum palung untuk hewan; minum palung untuk ternak; minum stein; mixer dapur, non-listrik; mixer
makanan, non-listrik; mixer makanan, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; model [ornamen] terbuat dari china; model
[ornamen] terbuat dari kaca; model [ornamen] terbuat dari keramik; model [ornamen] terbuat dari porselen; model [ornamen]
terbuat dari tembikar; model kendaraan [ornamen] terbuat dari china; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kaca; model
kendaraan [ornamen] terbuat dari keramik; model kendaraan [ornamen] terbuat dari tembikar; model kendaraan [ornamen]
terbuat dari terra-cotta; model mobil [ornamen] terbuat dari china; model mobil [ornamen] terbuat dari kaca; model mobil
[ornamen] terbuat dari keramik; model mobil [ornamen] terbuat dari porselen; model mobil [ornamen] terbuat dari tembikar;
model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari china; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kaca; model pesawat
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terbang [ornamen] terbuat dari keramik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari porselen; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari tembikar; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari terra-cotta; mortir dan alu kayu; mortir kayu
untuk penggunaan dapur; mortir untuk penggunaan dapur; mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mosaik
kaca, bukan untuk bangunan; mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; mug cina; mug dari logam mulia;
mug keramik; mug perjalanan kopi; mug perjalanan terisolasi; mug terisolasi; mug, bukan dari logam mulia; mural mosaik
kaca; nampan biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan budidaya bunga dan tanaman; nampan remah; nampan
saji sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; nozel untuk kaleng penyiraman; nozel untuk menyiram selang; ornamen
[patung] terbuat dari keramik; ornamen [patung] terbuat dari porselen; ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari keramik;
ornamen berbentuk miniatur yang terbuat dari porselen; ornamen cina; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kaca;
ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari terakota; ornamen keramik; ornamen kristal; ornamen yang terbuat dari cina;
ornamen yang terbuat dari keramik; ornamen yang terbuat dari kristal; ornamen yang terbuat dari porselen; ornamen yang
terbuat dari tembikar; ornamen yang terbuat dari terra-cotta; paket hidrasi yang terdiri dari reservoir fluida dan tabung
pengiriman; pala pala; panci; panci dan wajan masak, non-listrik; panci masak; panci masak, fondue set, peralatan
pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci mentega; panci muffin; panci pancake; papan keju; papan
setrika; parut keju; parut keju untuk keperluan rumah tangga; pas liner untuk ember es; pasak pakaian; patung Cina; patung
cina; patung hias yang terbuat dari porselen; patung keramik; patung kristal; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta,
gerabah, gelas atau porselen; patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung religi dari porselen, keramik,
gerabah atau gelas; patung terra-cotta; patung-patung keramik; patung-patung kristal; patung-patung porselen, terakota atau
kaca; pegangan lengan isolasi untuk botol; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembersih interdental; pembuat es krim,
selain pendingin sendiri; pembuat makanan; pembuat pasta non-listrik untuk keperluan rumah tangga; pembuka anggur;
pembuka botol; pembuka botol, listrik; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pembuka botol, non-listrik; pemburu ikan;
pemecah kacang; pemecah kacang dari logam mulia; pemecah kacang, bukan dari logam mulia; pemegang botol ritsleting
neoprene; pemegang bunga; pemegang gelas sikat gigi; pemegang jagung; pemegang meja untuk handuk kertas; pemegang
sedotan; pemegang serbet dari logam mulia; pemegang serbet, bukan dari logam mulia; pemegang spons; pemegang tusuk
gigi, bukan dari logam mulia; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga; pemegang untuk setrika rumah
tangga; pemeras jeruk; pemeras jus; pemeras jus, non-listrik; pemeras lemon; pemeras pel; pemisah kaki busa untuk
digunakan dalam pedikur; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemotong cookie [biskuit]; pemotong
fondant; pemukul lalat; pencakar gatal; pencakar untuk keperluan rumah tangga; pendingin [ember es]; pendingin anggur,
non-listrik; pendingin kaviar [piring]; penekan cookie; pengaduk koktail; pengaduk kopi; pengaduk plastik sekali pakai untuk
minuman; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak tepung; pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga;
penggiling kopi, non-listrik; penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling untuk keperluan rumah tangga,
dioperasikan dengan tangan; penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggorengan dalam, non-listrik;
penghancur es, non-listrik; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penghilang serat non-listrik; pengisi daya [alat makan]; pengocok karpet [instrumen tangan]; pengocok karpet menjadi
instrumen tangan; pengocok karpet, bukan mesin; pengocok koktail; pengumpan hewan non-mekanis; penjepit es; penutup
hidangan; penutup jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; penutup keju-piring;
penutup papan setrika, berbentuk; penutup piring mentega; penutup wadah tempat sampah; penutup, bukan dari kertas, untuk
pot bunga; penutupan untuk tutup pot; penyangga botol; penyapu karpet; penyapu karpet, non-listrik; penyapu remah;
penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyaring kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik;
penyaring kopi, non-listrik; penyortir binatu untuk keperluan rumah tangga; peralatan dan barang-barang berongga non logam,
termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam;
peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur;
peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur, bukan dari logam mulia;
peralatan kosmetik; peralatan kosmetik dan toilet; peralatan makan; peralatan makan keramik; peralatan makan untuk bayi
dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain
pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan,
selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia;
peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan,
kecuali garpu, pisau, dan sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan memasak, non-listrik;
peralatan 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; perangkap serangga; perangkap tikus; perangkat
pembersih wajah kosmetik; perangko kue; peredam asap untuk keperluan rumah tangga; perkakas dan wadah dan dispenser
untuk rumah tangga, dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas-perkakas
kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan dari
sepihan logam mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur
(bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); perkolator kopi, non-listrik; piala; piala logam mulia; piala,
bukan dari logam mulia; pick gigi untuk penggunaan pribadi; pilihan koktail; pipet pencicip anggur; piring; piring berbasis bubur
kertas biodegradable; piring biodegradable; piring dari bahan organik (pelepah pinang); piring dari logam mulia; piring
dekoratif; piring hidangan gratin; piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca [bahan baku]; piring kaca berpola,
bukan untuk bangunan; piring keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk memanggang; piring kertas; piring kompos;
piring kue; piring lilin pilar; piring makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring meja dari logam mulia;
piring meja kertas; piring meja sekali pakai; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring mentega; piring
peringatan; piring plastik; piring sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring sayuran; piring tahan
microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring untuk hidangan; piring untuk
hors d'oeuvres; piring untuk mencegah susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang menyebar; piring untuk pot bunga;
piring yang aman untuk dicuci; piring, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat terurai
secara hayati; piring-piring melayani berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia;
pispot; pompa vakum untuk botol anggur; porselen-porselen dan barang-barang tembikar; pot bunga; pot bunga porselen; pot
fondue, non-listrik; pot keramik; pot memasak couscous, non-listrik; pot moka, non-listrik; pot mustard; pot tanaman hidroponik
untuk berkebun di rumah; prisma kristal dekoratif; rak pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan baju; rak
pengeringan piring; sabut gosok untuk keperluan rumah tangga; salib dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca,
selain perhiasan; sandaran sendok; sapu dalam ruangan; saringan [peralatan rumah tangga]; saringan anggur; saringan untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan karet sekali pakai untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan lateks untuk keperluan rumah
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tangga; sarung tangan nitril sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan pencuci piring; sarung tangan perawatan anjing; sarung tangan perawatan kuda; sarung tangan plastik sekali
pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan rumah tangga
untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung tangan sekali pakai untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk keperluan rumah tangga; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; sedotan untuk
minum; selai mentega; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok beras untuk keperluan rumah tangga; sendok
berlubang [peralatan dapur]; sendok biji-bijian untuk keperluan rumah tangga; sendok es; sendok es [barware]; sendok es
krim; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok ikan untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur];
sendok kopi untuk keperluan rumah tangga; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur
[peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sendok sayur [peralatan
meja makan]; sendok sepatu; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; sendok
untuk menyajikan anggur; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; serbet untuk
mencuci piring; seruling sampanye; server kopi, non-listrik; server kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; server kopi, non-
listrik, dari logam mulia; server kue; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari cangkir dan
piring; set krim dan gula; set minyak dan cuka yang kejam, kosong; set panci masak; set wadah bulat atau silinder; shamoji
[Sendok gaya Jepang untuk nasi]; sikat botol; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi untuk anak-anak; sikat gigi untuk bayi;
sikat gigi untuk hewan; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat gigi, non-listrik; sikat gigitiruan; sikat jamur; sikat kaca lampu;
sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat kuda kawat; sikat kuku; sikat lantai; sikat pencuci piring; sikat perapian; sikat piring
bisbol; sikat rambut udara panas; sikat remah; sikat untuk digunakan pada kulit pohon; sikat untuk hewan peliharaan; sikat
untuk hewan peliharaan rumah tangga; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk membersihkan untuk keperluan
rumah tangga; sikat untuk pipa; sikat untuk waxing ski dan papan seluncur; sinder cinder [peralatan rumah tangga]; singkatan
dari piring; singkatan kejam dari logam mulia, untuk minyak atau cuka; sisa wol untuk membersihkan; sisir; sisir bergigi besar
untuk rambut; sisir dan spons; sisir kuda; sisir kumis; sisir non-listrik; sisir untuk hewan; sisir untuk hewan peliharaan; spatula
kosmetik; spon mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan
tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons laut alami; spons loofah; spons lulur; spons make-up; spons
mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons pembersih wajah; spons pijat; spons toilet;
spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk menerapkan
make-up; spons untuk menghapus make-up; spons untuk pembersih dan rumah tangga; spons wajah untuk merias wajah;
stoples bola kapas; stoples dan piring untuk lilin; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples terisolasi; sumbat botol kaca;
sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur; sumbat gelas; tabung gelas untuk keperluan
rumah tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tag decanter; talenan; talenan dari balok kayu [peralatan];
talenan dari kayu; talenan untuk dapur; tandu pakaian; tas dekorasi manisan [tas kue]; tas isotermik; tas kain tipis untuk
digunakan dalam memasak; tas makan siang terisolasi; tas makan siang terisolasi dari tekstil; tas terisolasi untuk makanan
atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; tas toilet terpasang; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur
dari logam biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas anggur dari plastik tidak menjadi pengganti tekstil;
tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas dari logam; tatakan gelas karet; tatakan gelas, bukan dari
kertas atau tekstil; teko kopi, non-listrik; teko kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia;
teko non-listrik; telur sarang, buatan; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat kotak jus; tempat kue;
tempat lilin, bukan listrik, bukan dari logam mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat sampah daur ulang,
bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat telur plastik untuk
keperluan rumah tangga; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; terarium dalam ruangan [vivarium]; terarium
dalam ruangan untuk hewan atau serangga; terarium dalam ruangan untuk serangga; termos  *; termos minum; termos minum
untuk orang yang melakukan perjalanan; termos terisolasi termal untuk keperluan rumah tangga; termos, bukan dari logam
mulia; terraria dalam ruangan; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi; tikar plastik untuk gelas minum, bukan pengganti
tekstil; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; tips dan tabung dekorasi
kue; tiriskan botol susu; tokkuri [botol melayani sake]; tongkat gigi untuk penggunaan pribadi; tongkat koktail; toples
penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; toples untuk selai dan jeli; tusuk gigi rasa; tusuk sate
masak, bukan dari logam; tusuk sate memasak; tusuk sate memasak dari logam; tutup plastik untuk pot tanaman; tutup sekali
pakai untuk wadah rumah tangga; tutup terisolasi untuk piring dan piring; tutup wadah dibuat untuk keperluan rumah tangga
atau dapur; ubin keramik dekoratif, tidak untuk digunakan sebagai bahan bangunan; ubin seni mosaik yang terbuat dari kaca
dan keramik, bukan untuk bangunan; ujung jari untuk perawatan gigi atau mulut; vas bunga; vas bunga dari logam mulia; vas
bunga, bukan dari logam mulia; vas keramik; vas lantai; vivarium dalam ruangan; vivarium semut dalam ruangan; wadah
berisolasi panas untuk keperluan rumah tangga; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur untuk nasi; wadah dapur untuk
pasta; wadah dapur, bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah kaca
rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan rumah tangga; wadah
makanan dari foil; wadah makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah minuman berinsulasi
dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman terisolasi dengan chip cerdas bawaan untuk
pembayaran tanpa uang tunai; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah penyimpanan rumah
tangga plastik untuk sereal; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah peralatan dapur; wadah plastik
portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga untuk menyimpan produk-produk kesehatan
wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel
serba guna; wadah rumah tangga untuk makanan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah
tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sikat gigi;
wadah sisir; wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah
tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam
mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wajan; wajan non-listrik; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat
dispenser air dan cairan portabel untuk hewan peliharaan; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; yunomi [Cangkir
teh gaya Jepang]; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:54:09
540   EtiketDID2022065998
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Sekea RT/RW:004/009, Sukamenak, Margahayu, Kab. Bandung, Jawa Barat,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Puji Rahayu, Wida Ariyani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:  SÉS SESTRA + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik; kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; losion untuk tubuh;

produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan
tubuh; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 13:54:12
540   EtiketDID2022065999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GLEGET RT 02 RW 08 KEL MAYONG LOR, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah
IRKHAM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Senxiall
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse];
Cairan untuk rambut (kosmetik); Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik;
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter
wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair
(kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan
kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion 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 memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah
merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik);
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab
Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab
mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik);
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk
mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
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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 mandi; bedak tabur; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang];
body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bola kapas
untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan
kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (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); dasar bedak untuk kulit; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan
kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah
menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik];
gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan
kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau
untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam
bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin
untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik
untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim
kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik];
krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit
(kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion  untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion
kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion
pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; mandi
minyak untuk perawatan rambut; 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
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lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan
kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum untuk pembuatan preparat
kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk
penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rambut; minyak rambut kemiri;
minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika;
mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik;
pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan
kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit
wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk
keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk
kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik);
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan
rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk
keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis
khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk
keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas
organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater)
terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik
teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan
kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk
keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner
wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion
rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Guangdongsheng Foshanshi Nanhaiqu Lishuidadaonan 53hao Baolizishan 20dong
2504

ZHANG GUOJU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Sugianto
Jl. Kebun Dua Ratus No. 6B RT. 009 RW. 002 Kamal, Kalideres, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dark Icon
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin,

sepatu pantofel; Ampu (Tutup Kepala); Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos kaki;
Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat kerah kura-kura; Baju
Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat untuk
orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos;
kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Baju hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju
hangat tenis; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju wanita; Barang-barang pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru
Oholu (Pakaian Adat); Blus jumbo (pakaian); Bodysuit; Bretel [suspender]; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans;
Celana panjang longgar batik; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek
sepak bola Amerika; Cimata (Pakaian Adat); Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Deta
(Tutup Kepala); Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gurita (Korset); Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala agar tidak
berkeringat; Ikat pinggang; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine
[pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat
dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jumpsuit untuk anak-
anak; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kaos Promosi; Kaos anak-
anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan
panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung
kepala; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan
jaket untuk dipakai saat musim hujan; Kopiah; Kulit bagian atas sepatu; Kun (Rok Bagian Bawah); Lambak (Sarung); List
untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin;
Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Meukeutop (Tutup Kepala); Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian Dalam
(undergarments); Pakaian Olahraga; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian bagian
bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian,
syal, sarung tangan, pakaian renang; 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 dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua
potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian luar; Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian
olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian
tidur dan pakaian malam; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket,
kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu pakaian dalam
wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap
keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan,
celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus,
blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat
untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas di tubuh
digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk bersantai,
pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan celana
untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah, jaket, jas,
jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa
lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan, sarung tangan
musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian
pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts),
jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari
kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana
pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju
tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini,
tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian
penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung
matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian,
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yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian, yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu
basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa
lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Paku untuk sepatu sepakbola; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung
telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Penahan kaos kaki; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos kaki;
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas
kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk
bagian tumit kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi
yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari bahan berlapis; SARUNG PELEKAT; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian;
Sarung; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari
yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung
tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun
tradisional; Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Sepatu Dansa; Sepatu
Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki;
Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau santai;
Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang tahan
asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Soder (Selendang Tari); Sol bagian
dalam; Sol sepatu; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui
kepala (pullovers); Syal, shawls (syal); Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang
(pakaian); Taloe Ki Ieng Patah Sikureueng (Tali Pinggang); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tingkolok Bertanduk (Tutup
Kepala); Toka-Toka (Aksesoris Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi kulit; Topi olahraga panahan;
Topi sebagai tutup kepala; Tudung kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan
alat ventilasi listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki untuk snowboarding;
alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-
sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas
kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; atasan [pakaian] rugby; babushkas
[selendang kepala]; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan
perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu,
penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan kemeja; baju batik; baju berkerah; baju hangat;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju memancing; baju pelindung; baju renang one-piece; bando;
barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; beha dan miniset; blus; blus [pakaian bisnis]; blus
lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek batik; blus militer; bodices [pakaian
dalam]; bodysuit; bootee (sepatu bayi wol); bretel; cadar; celana anak; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi
[pakaian]; celana berkuda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana boxer; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana
dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana haji; celana jeans untuk anak; celana ketat; celana ketat atletik;
celana ketat bib; celana ketat wol; celana olahraga untuk pria; celana panjang besar batik; celana panjang untuk anak-anak;
celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana
pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana
pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari
bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek
golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian
dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola
replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana
pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana
pria; celana snowboard; celana untuk anak-anak; celana untuk wanita; celemek; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga;
dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki [bungkus
sabuk untuk kimono]; durumagi [Mantel Korea]; flat balet [sepatu flat]; gabardin; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun
bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun
mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan;
gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk
wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing];
gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok modern
[pakaian tradisional Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; hidup [kimono
penuh-panjang]; ikat pinggang; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat
pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket
berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket
hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang;
jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga;
jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel;
jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket
tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket,
gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat
pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal
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sepak bola dan rompi  sepak bola; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas hujan setelan; jas luar; jas panjang; jas
snowboard; jas-jas luar yang panjang; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara;
jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban
[kaus untuk kimono]; kaftan batik (pakaian); kancing untuk sepatu bola; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki
neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol
dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kaus kaki dan stoking; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus tanpa lengan, pakaian;
kebaya batik (pakaian); kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher
terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja
kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga kelembaban;
kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk pria;
kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kemko; kerah untuk gaun; kimono; koko habaib; korset; korset [pakaian dalam]; korset
[pakaian yayasan]; korset menjadi pakaian dalam; koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono];
kostum Halloween dan topeng yang dijual berhubungan dengannya; kotak saku; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket;
lapisan jaket; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan
di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset; manset lengan kemeja; mantel; mantel berat; mantel bulu; mantel
bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer;
mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah;
mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker wajah
musim dingin [pakaian]; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; nemaki
[jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang untuk kimono]; pakaian (jaket) memancing; pakaian basah untuk olahraga
air permukaan; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian
bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam
bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam
pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun;
pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang
menyerap keringat; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian formal untuk pria; pakaian golf,
selain sarung tangan; pakaian kerja; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian luar; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian mandi; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pas untuk pria;
pakaian pengantin; pakaian penutup bagian luar; pakaian pria; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan,
bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang
dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian tahan air, yaitu,
sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan
sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria;
pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria;
pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan
sebagai pakaian dalam; pakaian yang menahan angin; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga;
pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen
atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana
ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang
menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi;
pantalon; parka; pelindung kaki; pelindung kaki (celana); pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung
ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk sepatu; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penguat untuk
sepatu; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan
lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan
sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; replika celana pendek sepak bola Amerika;
replika kaos sepak bola Amerika; rok; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok
mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu;
rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi
scrimmage; rompi tahan angin; sabuk; sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sandal pelindung kaki; sandal
selop; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu
tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik
genggam; sarung tangan kamuflase; sarung tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan
mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian;
sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda; sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung
tangan terbuat dari kain, benang katun rajutan; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; sendal; sendal flip-flop; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu
atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi;
sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu
boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu
bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot
panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot
tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk
berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk
senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot
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yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu dan alas kaki; sepatu
dan sepatu bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan tumpukan pita
pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu;
sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu
handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas digunakan saat melewati detektor
logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari
bergigi; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat;
sepatu panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu
pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing;
sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu
ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek
dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang
dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk pria, wanita dan anak-anak; alas kaki, seperti sepatu
luar ruangan, pakaian dan karet; pakaian olahraga, yaitu, kaos, Switer lengan panjang, celana pendek, celana olahraga,
celana olahraga; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara
semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang tertutup
baja; sepatu yoga; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan celana untuk wanita; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan
pakistan; setelan rok; singlet; singlet olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; slip  pakaian dalam; sol [untuk sepatu
dan sepatu bot]; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu
bot; sorban; sriwal (pakaian); stoking dan celana ketat tipis wanita; suspender [bretel]; sweater bayi; sweater kasmir; sweater
katun; sweater leher kru; sweater ringan; tali bra [bagian dari pakaian]; tali sepatu; tas boot snowboard; tas kain non woven;
tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu
hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu
golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies
pakaian dalam; thobes [jubah tradisional]; togas; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pet [tutup kepala]; topi
renang; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup
kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan
topi rajutan; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:02:39
540   EtiketJ082022066002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perwira Sari RT. 012 RW. 008, Kel. Perwira, Kec. Bekasi Utara, Kota Bekasi, Kota
Bekasi, Jawa Barat

DAMUN NURDANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakso Ramadhani Wonogiri
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Cokelat, Biru, Abu, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat makan yang menghidangkan kudapan; katering makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman;

menyajikan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; warung yang
menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:02:51
540   EtiketDID2022066003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pasar Wage No. 19, RT 001/RW 001, Kelurahan Purwokerto Lor, Kecamatan
Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53114

YOSEPH REYNALDI SULIANTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TRUFFLEGG
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Burger Daging Ayam (Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Hamburger sandwiches; Roti lapis hotdog; Roti,
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sandwich, biskuit; Sandwich egg cheese; Sandwich smoked beef cheese; burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [sandwich];
burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian [sandwich]; croissant; hamburger [sandwich]; hot dog
[sandwich], pai daging; produk daging berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; roti berlapis; roti
berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; sandwich burger daging sapi; sandwich burger kalkun; sandwich
burger kedelai; sandwich burger sayuran; sandwich es krim; sandwich gulung; sandwich hot dog; sandwich ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:04:46
540   EtiketDID2022066004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Otista Raya Ruko Prima Blok A No. 6 RT. 003/011 Ciputat, Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten

PT. Berkah Dental Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NICYL SELFCURE LIQUID
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; Bahan embedding untuk keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan

perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; LAK
GIGI; abrasive gigi; agen penyegel untuk keperluan gigi; amalgam gigi; anestesi gigi; bahan embedding untuk keperluan gigi;
bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan komposit gigi;
bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencetak gigi; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan
sintetis untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk
memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk
memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi,
lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk
protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; gas untuk keperluan gigi; gel perawatan gigi oral; karang
gigi untuk keperluan farmasi; karet untuk keperluan gigi; keramik gigi; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; logam berbentuk
untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; memperbaiki bahan untuk
keperluan gigi; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi; paduan logam mulia untuk keperluan gigi;
paduan logam untuk penggunaan gigi; pelapis gigi; pemoles gigi; pengisi untuk gigi; perekat gigi; perekat untuk gigi palsu;
perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; porselen untuk protesa
gigi; primer logam untuk keperluan gigi; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; sealant fisura untuk
keperluan gigi; sediaan untuk memfasilitasi tumbuh gigi; semen gigi; senyawa restorasi gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:05:06
540   EtiketJ082022066005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Cendana XIX Jaka Permai RT. 004 RW. 006 Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat

HERI LISMANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakso Raksasa Joss
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Coklat, Putih, Merah Marun, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat makan yang menghidangkan kudapan; katering makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman;

menyajikan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; warung yang
menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:05:23
540   EtiketDID2022066006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Marinatama Blok G-15, Jl. Gunung Sahari Pademangan Barat, Pademangan
Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta

PT RATU GILING ADONAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: naked DOUGH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : naked DOUGH = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru tua dan putih gading.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Kue; Yoghurt beku; brownies; croissant; donat; es krim; es krim soft-serve (hidangan

penutup); es susu; gelato; kue bebas gluten; kue kering; kue pastry; minuman berbahan dasar teh; minuman berbasis kopi
dan minuman berbasis kakao; panekuk; puding; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:05:26
540   EtiketJID2022066007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SAMPUL KOMP SAMPUL RESIDENT NO C-8, Kota Medan, Sumatera Utara,
20118

BOBBY HUSIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARKEP MR.BOB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH-KUNING-BIRU-HITAM-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; Restoran; Rumah

Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung makan; rumah
makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:08:03
540   EtiketJ082022066008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Mawar IV Nomor 21 RT. 013 RW. 008, Kelurahan Perwira, Kecamatan Bekasi
Utara, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat

JAMIYO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakso Pak Timbul
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Coklat, Hijau, Cream, Abu-Abu, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat makan yang menghidangkan kudapan; katering makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman;

menyajikan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; warung yang
menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:10:18
540   EtiketDID2022066009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Kramat RT 03 RW 02 DESA PUSPAN MARON PROBOLINGGO
, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, 67276

Lutfi Isomudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : HASBUNA FRESH HASIL SUMBER BUMI NUSANTARA
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Muda, Hijau Tua, Putih, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===buah segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:10:59
540   EtiketJID2022066010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Selatan Rt. 003/007, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Jakarta Barat, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

HOSIANTA

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 :

: WAY MAKER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Jasa pemesanan melalui surat, telekomunikasi, online dan melalui

jaringan komunikasi global; Jasa pemesanan secara online melalui komputer; Jasa toko dan jasa toko eceran secara online
menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Layanan ritel toko serba ada online; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang
menampilkan barang dagangan; 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; Pemrosesan administratif pesanan pembelian
untuk pembelanjaan daring; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online
untuk orang lain; Ritel online; belanja online; jasa belanja daring; jasa pemesanan daring; jasa-jasa perdagangan online; jasa-
jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel online; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online; layanan toko ritel
online terkomputerisasi; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan pembelian platform melalui jaringan komputer
global; mengiklankan barang dan jasa dari vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; mengiklankan barang dan
jasa vendor online melalui panduan online yang dapat dicari; perdagangan online; toko online; transaksi komersial secara
online; transaksi komersial yang dapat dilakukan secara daring (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:11:28
540   EtiketDID2022066011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bone 4 No. 5, RT. 002 RW. 003, Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah, 57137

Mustofa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Myperfumeid
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merupakan simbol kejantanan, keberanian dan loyalitas. Putih merupakan simbol kemurnian dan kebersihan
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak wangi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:12:16
540   EtiketJ082022066012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Bango II No. 20 RT. 005 RW. 009, Kel. Harapan Jaya, Kec. Bekasi Utara, Kota
Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat

WARGONO
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakso Superking Mas War
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah, Coklat, Kuning, Abbu-Abu, Cream, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tempat makan yang menghidangkan kudapan; katering makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman;

menyajikan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; warung yang
menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:13:04
540   EtiketJID2022066013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Manggis Raya Nomor 19A Kel. Rawa Buaya, Kec. Cengkareng, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT Verley Cahaya Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEVERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan dan promosi kosmetik; Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan

toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa eceran atau grosiran untuk kosmetik,
sampo rambut, kondisioner rambut, bilas rambut, perawatan rambut, pomade rambut, lilin rambut, minyak rambut, semprotan
rambut, mist rambut yang memiliki efek aromatisasi atau efek wewangian dalam bentum semprotan, losion wajah kosmetik,
losion badan, krim badan, krim wajah, minyak kelonyo, deodoran badan, krim tangan, parfum cair, dan parfum dalam bentuk
padat; Jasa grosir di bidang kosmetik; Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan agen ekspor-impor di bidang kosmetik;
Layanan agen penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan agen penjualan yang
menampilkan peralatan kosmetik; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan toko grosir yang
menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko
grosir yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang
menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo;
Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial,
masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan tisu kosmetik yang sudah dibasahi;
Perdagangan besar kosmetik; Toko yang menjual kosmetik; jasa distributor grosir untuk kosmetik; jasa katalog pemesanan
melalui pos dalam kaitannya dengan kosmetik; jasa perantara komersial untuk kosmetik; jasa retail pemesanan melalui pos
yang terkait dengan kosmetik; jasa retail sehubungan dengan penjualan kosmetik; jasa toko retail secara online yang
berhubungan dengan kosmetik; layanan eceran atau grosir untuk kosmetik; layanan pemesanan eceran melalui pos untuk
kosmetik; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan kosmetik; layanan
toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik;
memberikan saran produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran
dagang yang terkait dengan kosmetik; pengaturan pameran dagang kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik; penyediaan
jasa konsultasi, informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum
dan produk kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:14:34
540   EtiketDID2022066014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KRENDANG RAYA NO 39B, RT012, RW001, DURI UTARA, JAKARTA BARAT
11270, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

OKTAVIANUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ngarudy Hariman S.H., M.H
Tempo Scan Tower 32rd Floor Jalan HR. Rasuna Said Kavling 3-4

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : IBRIGHT
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, ABU-ABU, NAVY
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===COP LAMPU KENDARAAN; Keran ledeng; LAMPU HIAS; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing;

Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu belajar; Lampu diatas kepala; Lampu lantai; Lampu listrik dan peralatan penerangan lainnya;
Lampu patri; Lampu pembasmi hama untuk memurnikan udara; Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot;
Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu untuk di
dinding; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan industrial;
Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan; Lampu untuk
penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk penerangan taman;
Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Luminer LED; Mesin kopi elektrik untuk penggunaan komersial; Mesin lampu LED;
Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas bantal secara
elektrik, bukan untuk tujuan medis; Pemantul cahaya lampu; Pemurni air untuk keperluan komersial; Penahan kap lampu;
Pendingin udara untuk keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penerangan LED;
Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi LED;
Penerangan pemancar cahaya [LED]; Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Penghangat-penghangat kasur (listrik)
bukan untuk tujuan medis; Penjernih udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyebar cahaya (LED); Peralatan
pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan penerangan LED; Perlengkapan lampu langit-langit;
Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode) untuk digunakan dalam tampilan,
komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan pencahayaan LED untuk aplikasi
pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Rumahan
lampu (fitting lampu); Selongsong lampu; String lampu; akuarium lampu; boiler industri; bola lampu; bola lampu LED; bola
lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola pelampung untuk tangki toilet; busur lampu; cerobong asap lampu;
cerobong asap untuk lampu minyak; dehumidifiers industri; dinamo lampu untuk sepeda; dioda pemancar cahaya [LED]
aparatur pencahayaan; filamen untuk lampu listrik; flameless dioda pemancar cahaya [LED] lilin; gelas lampu; gelas untuk
lampu minyak; halogen bola lampu; kap lampu; karbon untuk lampu busur; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah
tanah; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal, selain lilin; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium;
lampu belakang mobil; lampu bertenaga surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu cadangan untuk kendaraan darat;
lampu curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan untuk tujuan pencahayaan; lampu directional untuk
sepeda; lampu discharge; lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu halogen; lampu helm;
lampu iluminasi panggung; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu
kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuman; lampu kuman untuk
pemurni udara; lampu laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin LED; lampu linear LED;
lampu malam; lampu meja; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pijar; lampu proyeksi LED;
lampu rem untuk kendaraan; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan
medis; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan;
lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap
logam halogen UV; lampu untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lemari es pendingin untuk
keperluan industri; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-
emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-
emitting diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan
pencahayaan; mantel lampu; menerobos lampu untuk kendaraan darat; menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis;
pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pemanas halogen; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar
untuk lampu; pemegang kap lampu; penerangan (LED) untuk kendaraan; peralatan penerangan LED; perangkat anti-silau
untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil (alat kelengkapan lampu); perangkat pencahayaan LED;
perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; rakitan penerangan
dioda [LED] untuk tanda-tanda yang menyala; reflektor sepeda dan lampu sepeda; sistem pencahayaan, yaitu modul LED
(dioda pemancar cahaya), catu daya dan kabel; tabung lampu neon; tealights LED; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit
lampu track listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:14:51
540   EtiketDID2022066015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Ngambon, Desa Sedah Kidul, RT. 001/RW. 001, Kecamatan Purwosari,
Kabupaten Bojonegoro, Provinsi Jawa Timur 62161, Kabupaten Bojonegoro, Jawa
Timur, 62161

Meri Prastika Devi

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 :

: BABYJAB
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Hijab; Hijab olahraga; Kerudung kepala; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian jeans untuk anak;
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Pakaian muslim; baju busana muslim; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; gaun untuk anak perempuan; pakaian anak-
anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian olahraga
muslim; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:15:02
540   EtiketJ082022066016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sersan Marzuki RT. 006 RW. 003, Kel. Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat

UCUP SUPRIATNA, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Satria Gemantara Media
Merek Kata dan Lukisan

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

majalah; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; periklanan melalui media
cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:15:46
540   EtiketDID2022066017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Pasirkoja N0. 53/150-B  RT.003 RW.16 Kel. Sadangserang, Kota Bandung, Jawa
Barat

Muhammad Rizqi Tri Andika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hengky Solihin MZ S.H
Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: X SIGN SEVEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim tabir surya; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik

cair; Losion dan serum; Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Sabun Mandi; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat;
Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Susu untuk perawatan kulit; Tempat lipstik; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak mandi; bedak tabur;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens perawatan kulit non-medis; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel-gel perawatan kulit; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim
tabir surya; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tabir surya; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; make-up bedak; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; preparat pelembab [kosmetik]; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair;
sabun tubuh tanpa obat; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
kulit; sediaan tabir surya; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; susu pelembab setelah bercukur; tabir surya; tabir surya tahan air; tempat lipstik; toner kulit;
toner kulit non-obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===
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===Bedak padat untuk wajah; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim tabir surya; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik
cair; Losion dan serum; Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Sabun Mandi; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan tabir surya; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat;
Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum
kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Susu untuk perawatan kulit; Tempat lipstik; Toner
(cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); astringen untuk keperluan kosmetik; bedak mandi; bedak tabur;
bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; dasar bedak untuk kulit; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; esens perawatan kulit non-medis; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel-gel perawatan kulit; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim
tabir surya; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab [kosmetik]; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion tabir surya; lotion tahan usia untuk keperluan
kosmetik; make-up bedak; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh
untuk keperluan kosmetik; minyak-minyak perawatan kulit; mousse perawatan kulit; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab tubuh; preparat pelembab [kosmetik]; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun mandi; sabun mandi cair;
sabun tubuh tanpa obat; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
kulit; sediaan tabir surya; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum
rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; susu pelembab setelah bercukur; tabir surya; tabir surya tahan air; tempat lipstik; toner kulit;
toner kulit non-obat; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung
obat; toner wajah; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:16:55
540   EtiketDID2022066018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Otista Raya Ruko Prima Blok A No. 6 RT. 003/011 Ciputat, Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten

PT. Berkah Dental Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NICYL HEATCURE LIQUID
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; Bahan embedding untuk keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan

perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; LAK
GIGI; abrasive gigi; amalgam gigi; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi;
bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan komposit gigi; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan
pencetak gigi; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk digunakan sebagai tambalan gigi;
bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi
dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal
gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk
penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan
untuk tambalan gigi; gas untuk keperluan gigi; gel perawatan gigi oral; karet untuk keperluan gigi; keramik gigi; lilin cetak untuk
dokter gigi; lilin gigi; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi; paduan logam
mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan logam untuk
penggunaan gigi; pelapis gigi; pemoles gigi; pengisi untuk gigi; perekat gigi; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk
penggunaan gigi dan kedokteran gigi; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; porselen untuk protesa gigi; primer
logam untuk keperluan gigi; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; sealant fisura untuk keperluan
gigi; semen gigi; senyawa restorasi gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:17:03
540   EtiketDID2022066019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Perdana Blok D No.4 RT 003 RW 004 Kelurahan Sukadamai Kecamatan Tanah
Sareal Kota Bogor Provinsi Jawa Barat 16165 , Kota Bogor, Jawa Barat, 16165

GUNAWAN
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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 :

: Sirup Cap Seger Manis
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, kuning, hitam, hijau dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===sirup; sirup untuk membuat minuman rasa buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:17:09
540   EtiketJID2022066020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wiyung Permai Selatan III/F2-30 RT/RW: 001/008, Kelurahan Wiyung, Kecamatan
Wiyung, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur 60228, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60228

Jansen Alexander Frandika

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 :

: AGW - Ayam Geprek Woww
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, 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.; Layanan kedai mie ayam pangsit; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Rumah Makan yang
menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; kedai ayam goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:17:48
540   EtiketDID2022066021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PONDOK UNGU PERMAI BLOK G 8  10, KEL. KALIABANG TENGAH, KEC.
BEKASI UTARA, Kota Bekasi, Jawa Barat

RUDI HARTONO SIMAREMARE

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 :

: RJ TUBE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===As Gear Depan Untuk Kendaraan; As Overan Untuk Kendaraan; As shock untuk kendaraan darat; Ball joint untuk

kendaraan; Batang penghubung untuk kendaraan darat, selain dari bagian motor dan mesin; Bodi mobil; Bracket plat nomor
kendaraan; 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
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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.; Cincin Peluru untuk roda kendaraan; Gear Kick Idle Untuk Kendaraan; Gear
Ratchet Starter Untuk Kendaraan; Gear box untuk kendaraan darat; Gear kopling Untuk Kendaraan; Gear rasio untuk
kendaraan; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel transmisi untuk kendaraan;
Kampas disc; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem tromol; Karet shockbreaker untuk kendaraan; Kickstands siklus;
Komstering,  untuk kendaraan; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Per Daun untuk Kendaraan Bermotor; Per
untuk kampas rem kendaraan; Pijakan Kaki (footstep); Piringan disc; Plat kopling Untuk Kendaraan; Rantai penggerak untuk
kendaraan; Sabuk pengaman pengemudi (kendaraan); Sensor parkir [alarm tanda mundur untuk kendaraan]; Spatbor untuk
kendaraan; Transmisi untuk kendaraan; Tuas Kopling; Velg untuk roda kendaraan; alarm dan perangkat anti pencurian untuk
kendaraan; alarm tanda mundur untuk kendaraan; alat pengait gandengan untuk kendaraan; as bergigi untuk kendaraan;
bagasi barang diatap kendaraan; bagian-bagian stang; bak engkol untuk kendaraan darat; baling-baling sekrup untuk
kendaraan; balon udara panas; ban; ban dalam untuk ban kendaraan; ban pneumatik; ban tubeless untuk sepeda; banci bar
untuk sepeda motor; bantal jok untuk jok kendaraan air; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; bantalan roda untuk kendaraan
darat; behel jok sepeda motor; bemper untuk mobil; bobot keseimbangan untuk roda mobil; bola setir kendaraan; bracket box
motor; bumper kendaraan; coachwork untuk kendaraan bermotor; gantungan barang kendaraan; gearing untuk kendaraan
darat; gerobak dorong; gigi perubahan kecepatan untuk kendaraan darat; grip stang untuk sepeda motor; handle rem/kopling;
jari-jari roda kendaraan; jok untuk kendaraan bermotor; joystick kendaraan; kabel rem untuk sepeda motor; kaca spion; kaca
spion untuk kendaraan; kaki pasak untuk sepeda motor; kaliper rem untuk kendaraan; kampas rem; kampas rem untuk
kendaraan; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda motor; karet untuk rem kendaraan; katup untuk ban kendaraan;
kerudung kereta dorong; kit lengan tengah untuk kendaraan; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; kursi
anak-anak untuk kendaraan; kursi keselamatan untuk digunakan di kendaraan; lengan ayun sepeda motor; lengan sisanya
untuk kursi kendaraan; lengan suspensi untuk kendaraan; master rem kit; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mesin
untuk kendaraan bermotor; pannier diadaptasi untuk kendaraan roda dua; papan injakan kendaraan; pedal rem untuk
kendaraan; pegangan jendela untuk mobil; pegangan per; pegangan untuk kendaraan; pegas [kendaraan darat]; pelindung
radiator motor; pentil untuk ban kendaraan; penutup gear; penutup radiator motor; penutup sadel untuk sepeda motor; perahu;
peralatan anti selip untuk roda kendaraan; peredam kejut untuk kendaraan; persneliing untuk kendaraan darat; persneling
untuk sepeda motor; plat transmisi dan dudukan mesin (engine mounting); poros penggerak (gardan) untuk kendaraan; poros
transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk kendaraan; rantai anti-selip; rem cakram untuk kendaraan; rem tangan; rem
untuk kendaraan; roll bar (kendaraan); sabuk karet untuk transmisi kendaraan darat; sandaran lengan untuk kendaraan;
sandaran untuk kendaraan; sarung untuk sepeda (sepeda motor); selang / kabel rem; sendi penghubung untuk kendaraan;
sepatu rem untuk kendaraan; sepeda motor; sepeda motor listrik; suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; troli *;
tromol; tromol sepeda motor; tuas rem untuk kendaraan darat; tuas rem untuk sepeda motor; tutup minyak rem; tutup nap roda
untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup tangki bensin kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:18:38
540   EtiketJID2022066022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Maneeya Center North Building, 518/3 Ploenchit Rd., Lumpini, Patumwan, Bangkok,
10330, Thailand

Narathai Cuisine Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: naraTHAI, CUISINE & device
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 penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; layanan bar; layanan kafetaria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:19:17
540   EtiketJ082022066023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sersan Marzuki RT. 006 RW. 003, Kel. Pekayon Jaya, Kecamatan Bekasi
Selatan, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat

UCUP SUPRIATNA, SE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gemantara
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih, Abu, Coklat, Cream

Halaman 406 dari 1012



511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); iklan

majalah; penyediaan informasi mengenai artikel surat kabar, majalah atau buku melalui Internet; periklanan melalui media
cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan (billboard), dan media iklan lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:21:18
540   EtiketJID2022066024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kayu Besar, Cengkareng Timur - Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SIGIT WICAKSONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Superhiro + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hiatm dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; Jasa

penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran; Jasa toko; Jasa toko dan jasa toko eceran secara
online menampilkan berbagai macam barang konsumen; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Peragaan barang;
jasa grosir dan eceran; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa toko serba ada retail; jasa toko
serba ada retail secara online; jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko suvenir, jasa toko serba ada; layanan
pemasaran online; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan pengiriman restoran; minimarket; perdagangan
barang; supermarket; toko grosir; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:23:33
540   EtiketDID2022066025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. PONDOK MANGGIS RT.003 RW.001 KELURAHAN BOJONG BARU, KEC.
BOJONGGEDE KABUPATEN BOGOR, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16920

ALI RACHMANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ane Ente
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat kopi dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:23:36
540   EtiketD222022066026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dukuh Cilik, Tunjungan RT.002/RW.000 Kel./Desa Caturharjo, Kec. Pandak, Kab.
Bantul, D.I. Yogyakarta, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55761

PANTI ARINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arini
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain ecoprint; kain*===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:23:46
540   EtiketDID2022066027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. RAYA RACI NO. 169 DESA RACI, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67153
NURUL HAYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANCIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan yang diawetkan; garam; garam untuk memasak;

garam yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:24:26
540   EtiketDID2022066028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Cipongporang, RT01/RW10, Desa Katapang, Kec. Katapang, Kab. Bandung,
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40921

Dudi Kurnia Iskandar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAZO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, merah, biru, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; biji kopi panggang; minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:24:28
540   EtiketDID2022066029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko mega grosir cempaka putih blok B nomor 19, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10610

Muhammad Tayyab Siddiqui

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Falcon
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instrumen dan peralatan medis dan bedah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:25:11
540   EtiketDID2022066030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sukowati RT.003,RW.002,Kelurahan Banjarwati, Kecamatan
Paciran,Lamongan, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

CV. MUNCUL BERKAH TANI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JABAT JAYA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau,Hitam,Putih,Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pupuk untuk perkebunan, pertanian dan holtikultura; Pupuk untuk tanah; pupuk anorganik; pupuk fosfat; pupuk kalsium

superfosfat; pupuk kompleks; pupuk majemuk; pupuk multi-nutrisi; pupuk organik; pupuk sintetis untuk keperluan pertanian;
pupuk superfosfat; pupuk superfosfat ganda atau tripel; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk penyubur tanaman
budidaya pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:25:25
540   EtiketDID2022066031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Otista Raya Ruko Prima Blok A No. 6 RT. 003/011 Ciputat, Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten

PT. Berkah Dental Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NICYL HEATCURE POWDER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; Bahan embedding untuk keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan

perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang; LAK
GIGI; abrasive gigi; agen penyegel untuk keperluan gigi; amalgam gigi; anestesi lokal injeksi untuk digunakan dalam
kedokteran gigi; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan ikatan dan primer untuk keperluan gigi; bahan keramik untuk
digunakan sebagai tambalan gigi; bahan komposit gigi; bahan pelapis untuk keperluan gigi; bahan pencetak gigi; bahan
porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan untuk gigi
tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk memperbaiki gigi dan protesa gigi;
bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan untuk menambal gigi; bahan untuk
menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk mengisi gigi; bahan untuk penambal gigi;
bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk restorasi gigi; bahan untuk tambalan
gigi; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan; gas untuk keperluan gigi; gel perawatan gigi oral; karang
gigi untuk keperluan farmasi; karet untuk keperluan gigi; keramik gigi; lilin cetak untuk dokter gigi; lilin gigi; logam berbentuk
untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran gigi; memperbaiki bahan untuk
keperluan gigi; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi; paduan logam mulia untuk keperluan gigi;
paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan logam untuk penggunaan gigi; pelapis gigi;
pemoles gigi; pengisi untuk gigi; perekat gigi; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk penggunaan gigi dan kedokteran gigi;
pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; porselen untuk protesa gigi; primer logam untuk keperluan gigi; resin gigi
untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; sealant fisura untuk keperluan gigi; semen gigi; senyawa restorasi
gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:26:22
540   EtiketDID2022066032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Alamanda Tower Lantai 2 Unit H 1 - Jl. TB Simatupang No 23 - 24 RT 1 RW 1,
Cilandak Barat, CIlandak, Jakarta Selatan 12430, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12430

Hafiza Fathan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: xtamina
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Jingga

Halaman 409 dari 1012



511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jamu memelihara kesehatan; Jamu untuk kesehatan; Kertas tisu untuk kesehatan; Kopi stamina yang mengandung obat;

Madu untuk kesehatan; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Minuman
kesehatan yang mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman
kesehatan/berenergi untuk keperluan medis; Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen dan kecantikan
yang mengandung obat; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan
meningkatkan kesehatan dan stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman
untuk kesehatan; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Minyak aromatik untuk keperluan kesehatan; Obat tradisional stamina pria; Produk pengganti makanan suplement
nutrisi untuk meningkatkan energi; Sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; bahan tambahan/aditif nutrisi untuk keperluan
kesehatan; makanan/minuman suplemen kesehatan; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman
kesehatan yang mengandung ginseng; minyak terapi untuk kesehatan; produk dan suplemen makanan kesehatan; sediaan
dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dermatologis untuk
penggunaan medis untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan farmasi untuk perawatan kesehatan; sediaan-sediaan
untuk penambah energi untuk tujuan medis; sediaan-sediaan untuk penyembuhan gangguan kesehatan; sediaan-sediaan
untuk perawatan kesehatan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:27:24
540   EtiketDID2022066033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Eden Park Blok K No. 05 RT. 001/RW. 012, Taman Baloi, Batam Kota, Kota
Batam, Kepulauan Riau, 29444, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29444

Suyanto

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 :

: Powysuit
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, Hitam, Merah Muda, Oranye, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Masker penutup mata untuk tidur; Tumit-tumit sepatu; baju kaos (t-shirt); baju tidur; bandana; celana

olahraga; celana panjang; celana pendek; gaun; jaket [pakaian]; kaos berkerah; kaos kaki; kemeja; legging menjadi celana
panjang; pakaian; pakaian dalam wanita; pakaian tidur untuk wanita; piyama; rok; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:30:42
540   EtiketDID2022066034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Ngepung,RT.002,RW.006,Kelurahan Ngepung,Kecamatan
Patianrowo,Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

JUNI WIHARTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BLONJO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:32:40
540   EtiketJID2022066035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blambangan, Baturan No. 57, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55291
Natalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Pojok Bebakaran
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Putih, Hitam, Merah, Kuning, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Depot penyediaan makanan dan minuman; 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.; Kedai yang menjual dan
menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Layanan menjemput makanan; Layanan reservasi untuk memesan
makanan; Layanan restoran dibawa pulang; Penyediaan makanan dan minuman; Restoran; Rumah Makan yang menyediakan
seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Sediaan-sediaan makanan; Sediaan-sediaan
makanan yang dapat dibawa pulang; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat yang menyediakan makanan dan
minuman; dekorasi makanan; jasa memasak makanan; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyiapan
makanan dan minuman; jasa restoran; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan makan malam dan restoran;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan makanan
dibawa pulang; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan persiapan makanan; layanan
reservasi restoran; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; melayani makanan dan minuman; menyajikan
makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan layanan restoran; menyediakan
makanan dan minuman; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk
para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk
para tamu di restoran; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan
makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk
perusahaan; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman; penyiapan makanan; persiapan
makanan dan minuman; pusat makanan/jajan; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:33:14
540   EtiketDID2022066036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Otista Raya Ruko Prima Blok A No. 6 RT. 003/011 Ciputat, Ciputat, Kota
Tangerang Selatan, Banten

PT. Berkah Dental Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NICYL SELFCURE POWDER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PENCETAK GIGI; BAHAN PENGGOSOK GIGI; Bahan embedding untuk keperluan teknis gigi dan gigi; Bahan

perbaikan untuk keperluan perbaikan gigi; Bahan untuk penambalan gigi dan untuk tujuan mencegah gigi berlubang;
CAMPURAN EMAS UNTUK GIGI; LAK GIGI; abrasive gigi; agen penyegel untuk keperluan gigi; amalgam gigi; anestesi lokal
injeksi untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan embedding untuk keperluan gigi; bahan ikatan dan primer untuk
keperluan gigi; bahan keramik untuk digunakan sebagai tambalan gigi; bahan komposit gigi; bahan pelapis untuk keperluan
gigi; bahan pencetak gigi; bahan porselen untuk digunakan dalam kedokteran gigi; bahan sintetis untuk digunakan sebagai
tambalan gigi; bahan untuk gigi tiruan; bahan untuk keperluan penyegelan gigi; bahan untuk memperbaiki gigi; bahan untuk
memperbaiki gigi dan protesa gigi; bahan untuk memperbaiki jembatan gigi; bahan untuk memperbaiki mahkota gigi; bahan
untuk menambal gigi; bahan untuk menambal gigi dan lilin gigi; bahan untuk menambal gigi, lilin gigi; bahan untuk mengisi
gigi; bahan untuk penambal gigi; bahan untuk penambalan gigi dan impresi gigi; bahan untuk protesa gigi; bahan untuk
restorasi gigi; bahan untuk tambalan gigi; bakteriostat untuk keperluan medis, gigi dan kedokteran hewan; gas untuk keperluan
gigi; gel perawatan gigi oral; karang gigi untuk keperluan farmasi; karet untuk keperluan gigi; keramik gigi; lilin cetak untuk
dokter gigi; lilin gigi; logam berbentuk untuk kedokteran gigi; logam mulia dan logam mulia untuk digunakan dalam kedokteran
gigi; memperbaiki bahan untuk keperluan gigi; paduan gigi; paduan keramik digunakan dalam mahkota gigi; paduan logam
mulia untuk keperluan gigi; paduan logam tidak berharga untuk digunakan dalam kedokteran gigi; paduan logam untuk
penggunaan gigi; pelapis gigi; pemoles gigi; pengisi untuk gigi; perekat gigi; perekat untuk gigi palsu; perekat untuk
penggunaan gigi dan kedokteran gigi; pernis gigi; pernis konduktif untuk keperluan gigi; porselen untuk protesa gigi; primer
logam untuk keperluan gigi; resin gigi untuk jembatan sementara, mahkota dan pelapis gigi; sealant fisura untuk keperluan
gigi; semen gigi; senyawa restorasi gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 14:35:25
540   EtiketDID2022066039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha Surveyor Indonesia Lt.16 St.1602B, Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.56,
Kuningan Timur - Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT. ERVINDA INDONESIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BOSTON BAKERY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : coklat, putih, biru, kuning langsat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk-produk roti untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:20:59
540   EtiketDID2022066152

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gembong Sawah 1/2 RT/RW 002/013, Ds.Kapasan, Kec.Simokerto - Surabaya, Kota
Surabaya, Jawa Timur, 60141

Tirto Rusman Harjono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bread Day
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisan Bread Day berwarna hitam dan lukisan matahari berwarna Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti Canai; Roti bun dengan selai; Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti manis; Roti manis isi; Roti pastry; Roti sayuran

(vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar manis; Roti, sandwich, biskuit; puff pastry (roti); roti bakar; roti berlapis;
roti bluder; roti bun; roti bun krim; roti gandum; roti gulung; roti kacang; roti kismis; roti kukus; roti maryam; roti panggang; roti*;
sourdough (roti)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:21:59
540   EtiketDID2022066153

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Semanan Indah Blok D9 No.16 RT.10 RW.12 Kel.Semanan Kec.Kalideres
Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11850

Andrew Budi Sulistyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAMEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,Putih,Abu-abu,Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon kerang; Ayam  ala Sihlin; Ayam Balado;

Ayam Bumbu Bali; Ayam Fillet Crispy; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted
egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam potong dalam kemasan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel)
gurita; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang;
Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Bistik Daging Sapi; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan
ringan yoghurt; Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah yang dibekukan; Buah-buahan beku yang
diawetkan; Buah-buahan yang dibekukan; Cumi beku; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku;
Daging ayam yang sudah diolah, dimasak, dibekukan; Daging kalkun; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Daging sapi
suwir; Gurita Beku; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kentang yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau
dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut olahan, semuanya dalam bentuk
ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan; Keripik Keladi; Keripik Kentang
Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik gadung; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru;
Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik tahu; Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Krim kocok
beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau
tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai berbahan dasar susu; Kulit Ayam Goreng Tepung; Makanan beku terutama terdiri
dari pengganti daging; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan,
unggas atau sayuran; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku terutama terdiri
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dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es
krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan ringan
berbahan dasar buah, sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan ringan dan keripik berbahan dasar kentang; Makanan yang dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup
dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan
sayuran; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Pengganti daging berbahan dasar sayuran;
Produk daging kepiting; Produk daging yang dibekukan; Produk makanan laut yang dibekukan; Produk olahan daging udang;
Produk susu dalam bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Rendang Daging Suwir; Sale pisang; Sate Ayam; Sate
Daging Sapi; Sate Telur Ayam; Sayuran beku yang diawetkan; Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau
dimasak; Semur Daging Sapi; Se’i Daging Sapi; Siomay; Sotong Beku; Tahu Bakso; Tuna (ikan), kalengan; Usus Ayam
Goreng Tepung; Usus ayam; abon ikan; abon tulang ikan; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam goreng kremes; ayam
goreng rempah; bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran,
semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang
terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan
yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi
daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso
sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur
ikan; bakso telur sapi; bakso urat; bawang putih beku; bayam, beku; bebek beku; beri, beku; blackberry, beku; blackcurrant,
beku; blueberry, beku; buah beku; buah cepat beku; buah dan sayuran beku; buah dan sayuran yang diawetkan, dibekukan,
dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; bulgogi [Hidangan Daging
Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; burger daging babi [patties]; ceri, beku; chuños
[kentang beku-kering]; cranberry, beku; daging atau ikan kalengan; daging ayam; daging ayam kemasan; daging babi asap;
daging babi dan kacang kalengan; daging babi olahan; daging babi yang dimasak; daging babi, kalengan; daging beku; daging
beku-kering; daging burger; daging giling; daging goreng; daging ham yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); daging
kalengan; daging kemasan; daging kering; daging kering instan; daging kornet; daging panggang; daging sapi; daging sapi
asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging segar; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk dimasak;
daging, beku; domba (daging), diolah; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan
dibumbui]; ekstrak daging; gelatin daging; ginseng dan ginseng merah beku; gosari beku (sejenis tanaman paku); hidangan
pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan utama beku yang telah
dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; ikan asap; ikan beku; ikan beku yang dimasak; irisan
daging babi; irisan daging kambing; kaki katak beku; kaldu beku; kentang beku olahan; kentang goreng beku; kentang goreng
yang dibekukan; kerang beku; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik ikan; keripik jamur; keripik kedelai;
keripik kentang; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kepiting; keripik nangka; keripik pisang; keripik sayuran; keripik
singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik tempe; keripik ubi; keripik udang; keripik usus; kismis merah, beku; koridofu
(dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kubis seledri, beku; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan bento terbuat dari daging/ayam; makanan kemasan yang terutama terdiri dari daging, ikan,
unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut tempura; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang
dan dibentuk bulat pipih; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku terutama terdiri dari
makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pengganti daging yang
dibekukan; makanan penutup terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup yang dibuat dari susu, selain es krim
atau yoghurt beku; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai;
makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; 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 daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan siap saji beku yang terutama terdiri
dari ikan; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan,
ayam yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; nuget; nugget ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger;
otak-otak; pempek ikan; potongan daging asap; potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; produk daging berupa burger [roti
daging]; produk daging berupa patties daging burger; produk daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk
ikan olahan; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk-produk berbahan dasar daging ikan; raspberry,
beku; rebung, beku; saus kacang; saus keju; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering; sayuran cepat beku;
sayuran tempura; singkong beku; sosis daging; sosis daging kalkun; steak daging; stroberi, beku; susu dan produk susu, tidak
termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; telur ayam; telur beku; tempura daging; tempura jamur; tempura telur; tempura
yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); udang beku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:24:18
540   EtiketJID2022066156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Siluwok Kidul RT 051 RW 026, Tawang sari, Kabupaten Kulon Progo, DI Yogyakarta
Musthofa Malik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: grosirjepit.com
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Magenta, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan toko grosir menampilkan alas kaki untuk pria dan wanita; jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa grosir untuk
alas kaki; layanan eceran atau grosir untuk alas kaki; layanan toko grosir menampilkan alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:27:36
540   EtiketDID2022066159

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K-POP CHIKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam goreng tepung original; Makanan ringan ayam goreng; ayam goreng; ayam goreng tepung; dak bulgogi [Hidangan

Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam
tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:27:36
540   EtiketDID2022066160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Pajaten, RT01/RW01, Desa Tarumajaya, Kec. Kertasari, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, 40386

Fitri Yuliani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ngalimeed!
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cream, Cokelat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:27:52
540   EtiketDID2022066161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pergudangan Mutiara Margomulyo Indah Blok A-36, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. FU YONG FONG 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 :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Mili kelas 30 terdaftar IDM000920028, Mili kelas 29 terdaftar IDM000844005, Mili kelas 30 terdaftar
IDM000844003

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan

makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang; Andewi
(pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil; Apang;
Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah (dodol khas ambon); Aunu Senebre; Bahan campuran
minuman berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan
pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk
memasak makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang
(Makanan beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa
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kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa
ayam kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Bandos; Bandros; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang dayak kering
(Bumbu); Bawang merah bubuk; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir
panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras
yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berego; Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun
Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi
manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-
kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa;
Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos; Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin
(Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre;
Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang
dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Boba; Bobongko;
Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu
nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan campuran
untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk
keperluan medis; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk membuat minuman dengan
bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase;
Bubur Ayam; Bubur Baayak; Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan;
minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu;
minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Bubur havermot; Bubur jagung; Bubur
kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh; Bumbu Ayam
Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam
Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bakso;
Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie
Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng;
Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang;
Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut
goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu kue; Bumbu masak (moto); Bumbu masak
dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu
rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari
tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan,
daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng;
Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut;
Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam
(Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran
jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh;
Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk
membuat kue; Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai
Kwe; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-
Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara
dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan
dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering
(bumbu); Daun jeruk purut kering (bumbu); Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu);
Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan;
Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang;
Duduli (dodol khas gorontalo); Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat;
Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai
olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es
Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Palu Butung; Es
Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim
novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es stik; Es teler; Es
untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan
terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa  (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas
Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah); Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan
manusia; Gandum kupas; Garam Masak beryodium; Garam meja; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan
yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir
untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok;
Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet);
Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus
pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula
beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang;
Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil
produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan
dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Intip
goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung
bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan;
Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang;
Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk
diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap
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kedelai; Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung
[camilan jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang
gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh
herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta (makanan terbuat dari ketan
khas dayak); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar
tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan;
Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan
perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Klabat;
Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo (lemang khas NTT); Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan
disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan
biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi,
ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kue;
Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue
Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu
Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi;
Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue
Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas;
Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial;
Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue
Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis
Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin;
Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso;
Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu
Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue
Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat;
Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue
daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri);
Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi;
Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang;
Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton
(pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu);
Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah;
Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai;
Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lontong;
Lontong Medan; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate);
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu
zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku
terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan
sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein
dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton
plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran,
buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu;
makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan
rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang
gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan
penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan
yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar
beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan
berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan
ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan
dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang
terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie
yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan
siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap
saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri
dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung;
Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang
mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan;
Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari
jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie
Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie
Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba
kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon
kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan
hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
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berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar
teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman
berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan
dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman
karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa untuk makanan; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah;
Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo;
Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau;
Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam
Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi
Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki;
Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir
sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi
salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus
Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh;
Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir
kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi Dendeng Balado; Nasi
Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng
Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng
Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi
Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan
Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi
Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi
Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Liwet; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi
Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames;
Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames
Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi
Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi
Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi
Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi
Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk;
Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-
polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi
dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi
hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi
krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi
untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula;
Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas;
Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala
bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta;
Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari
merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan
sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pempek
sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti
Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak
essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk
kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk
makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega
Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu;
Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang diberi
perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang
dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk
makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk
makanan; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Puding (makanan penutup); Puding
Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu
Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-
kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu
dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma
untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging;
Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya
Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet;
Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis
hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
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dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar
manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti,
sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu
mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang;
Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal
Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi;
Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa;
Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal sarai; Sambal Gledek; Sambal Merah
Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Gami; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri
Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese; Sandwich
smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus
Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam
kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah
rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak
[bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan
aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat
tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi;
Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim
kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan
herbal berbahan dasar kunyit asam; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan); Serbuk
garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna
keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti
yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon; Sumpia abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia
udang; Sumpia vegetarian; Sushi; Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle
(Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari
bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun
sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain
yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Herbal; Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor;
Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun
tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky;
Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai,
jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering
untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa
untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli
pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue
moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es
konsumsi; acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan;
adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan
filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza;
adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng;
adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air
laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond
manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel
berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel
multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan
berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim;
baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan
memasak]; baklava; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar
energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula; barbari [roti datar]; batang energi berbasis
sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung
serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang energi, selain untuk tujuan diet atau medis; batang es
buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang
merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih olahan
untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; bazlama (roti pipih turki); beras analog (Beras yang terbuat
dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras
sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging
sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie];
bihun beras [mie Beras]; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung sedang
dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar,
dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi
cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan
kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya
Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread]; bingkisan buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempah-
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rempah); biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit (rusks); biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit
buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit keju; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang
mengandung toffee; biskuit mentega; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi
ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah (gula-gula); buah kering berlapis cokelat;
buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan
sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai;
bubuk cabai [bumbu]; bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman
berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ; bubuk kari
[rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk
kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah];
bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk
untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras
untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur,
dengan basis susu, untuk makanan; bulgur; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan
bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu dari bawang merah (condiment); bumbu kacang kedelai
[penyedap]; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng;
bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta
nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu
semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; bumbu yang dioles;
bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit;
burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian
[sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu];
cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu); cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; calzone; camilan granola; camilan
granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung
kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan tempura; campuran
adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran biskuit; campuran bubuk untuk sediaan
minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk
rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es krim; campuran
gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi
hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn;
campuran muffin; campuran pancake gurih; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran
puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran roti; campuran roti dalam bentuk
bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih
untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh; campuran
untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran
untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus;
campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); cancha paccho
[kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa dimakan;
cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni; caper;
cappuccino; cañihua, diproses; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti
tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi
goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie;
chow-chow [bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney
mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat
berbentuk telur; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan,
olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat hitam; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang
mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu;
coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah
manis; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung kembung
rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee;
crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumble mixes (campuran remah-remah); crumpets; cuka;
cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka
buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka
malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus
dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun
ketumbar, dikeringkan; daun sage [bumbu]; daun sage, kering; daun stevia (pengganti gula); daun teh; daun teh, yang
diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant
untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula];
dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad
(saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekspresso; ekstrak kakao untuk konsumsi manusia;
ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa
untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk
konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak
esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman
penyedap; empadões veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es; es
batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es berperisa; es buah; es buah yang bisa dimakan; es coklat; es dalam
bentuk bubuk atau butiran; es gula-gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es
krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es
krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es
krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es mambo; es
muncul; es podeng; es putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es
susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens
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untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan
makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu
kukus]; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; floating islands (hidangan penutup); focaccia [roti];
fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fudge; fusilli; gandum
hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum
yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam
berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam
untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen;
gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng
olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle
untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan
makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang [pasta
cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula bit; gula buah;
gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk
menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal;
gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis
rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula
rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-
gula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat
untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin;
gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi
pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gula-gula untuk produk yang dipanggang; gyoza; halvah; ham glasir; hamburger
[sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar
cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang
berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan
pasta; hidangan penutup dari buah; hidangan penutup dari buah (fruit cobblers); hidangan penutup dari buah cherry (cherry
cobbler); hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur
labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi
bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue
kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan
dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi cokelat
untuk produk-produk roti; isian karamel; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang;
jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole
pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu
Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [pangsit isi]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang
berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kacang
macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang
mengandung kelor; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong kopi, terisi; kantong teh; kapsul berisi seduhan herbal;
kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh,
diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis
gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kecap; kecap [soy sauce];
kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar almond;
kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku
berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal;
kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat;
kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco; keripik [produk sereal];
keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung;
keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik
tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung yang dibakar; kertas nasi yang bisa
dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerucut untuk es krim; 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 stick tongkol; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan durian; ketan
hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar
tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-
cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi
beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan;
kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat;
kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas gluten; kue
beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue
bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue
filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kacang
khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue kering; kue kering beku;
kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue
lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue
pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik
bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar
lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue
widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt
beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi
bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk
makanan; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lapisan gula (frosting); lasagna; lem lebah; lem yang dapat
dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam;
liquorice [gula-gula]; lo cu pan hakka; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula];
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lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu
herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup;
makan gandum; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak
yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam
kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam kotak
yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang
berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas
ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan
untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur
dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain);
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan
sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa
kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan
penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji
probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar
coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang);
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar
kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan
ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal
bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan
berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri
dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang;
makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; makaroni salad; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen; maple spreads (olesan); marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones;
membalikkan gula; menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); meses; mi dari
tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum;
mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie
kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon;
mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie
yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan;
minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti
makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman
berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau
diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao;
minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso,
es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman
jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh
ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-
buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman terbuat dari
campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi;
minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak
kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki
rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-
yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; mizuame [sari pati ketan] [permen]; moca; molase
delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh
barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi
ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning;

Halaman 421 dari 1012



nasi rawon; nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak;
nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai
kacang manis]; nonpareils (permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang];
olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman;
olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat
juga mengandung kacang; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan okelat mengandung
kacang-kacangan; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta);
oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai berisi
daging; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai gurih; pai
labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon
[Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pancake gurih;
pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan;
panekuk yang dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit [pangsit yang diisi];
pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit berupa pangsit yang diisi; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang
diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih);
pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau
bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas gluten; pasta
cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang cabai pedas;
pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta kupu-kupu;
pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar dengan
truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang
mengandung serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula
berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan
kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah];
peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan
daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah
kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan
dasar chicory; penne (pasta); penyedap [bumbu]; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa;
penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan
dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ;
permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus;
permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula];
permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet
kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen
pelega tenggorokan; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint;
permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen
yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue
yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli,
kering; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie cokelat; pie
kemiri; pie pisang; pilus; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan
Italia); polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel;
popcorn berlapis karamel dengan manisan kacang; popcorn berlapis permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar
jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil
nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di
tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis
yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk daging berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; produk es
krim; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk
makanan; produk sereal bebas gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk
makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu;
puding penutup; puding pisang; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); puree pisang
[pemanis alami]; quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi ale; ragi ale untuk
membuat bir; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk bir; ragi untuk keperluan kuliner; ragi untuk pasta; ragi*; ragi,
baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu;
remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor;
rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles
pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar;
roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti
bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan
daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum;
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roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti
kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti
panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita;
roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak
beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan
medis; rugelach [kue kering]; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi; salad pasta;
sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal gandaria; sambal kacang; sambal oelek menjadi bumbu; sambal pedas; sambel;
sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich burger kalkun; sandwich
burger kedelai; sandwich burger sayuran; sandwich es krim; sandwich gulung; sandwich hot dog; sandwich ikan; sansho
powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus
apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbahan dasar buah; saus berbasis bawang
putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus
cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus
horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard;
saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta;
saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus salsa; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak;
saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk
daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih
[pengganti kopi]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan
aromatic untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan krim kocok yang kental;
sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian;
sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan
untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan
berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ;
seduhan (bukan obat); seduhan bukan obat; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger);
seduhan daun mint; seduhan herbal; seduhan herbal  dari dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan
herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak);
seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
wedang jahe; seduhan peppermint; seduhan, bukan obat; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula];
serbuk teh berbahan dasar kelor; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-
bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan;
sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains (permen); sherry trifle; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue);
shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle);
sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup
kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk
butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati ketan; sirup topping maple; sirup
untuk topping; sistik ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sohun; songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es];
sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti); spageti dengan bakso;
spaghetti; spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue
kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula];
stik balado; stik dari tulang ikan; stik jeli buah; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan
kaldu]; surabi bandung; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki;
susu malt menjadi perasa untuk minuman; sweetmeats [permen]; tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet
madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias
kue; taburan maple butiran (gula); taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan
khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan
khas Amerika Tengah); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan
sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; tauco
cabe hijau; teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao;
teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh boba durian;
teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung
obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint;
teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan
di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk
gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu;
tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti,
adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung daun kelor;
tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung
untuk keperluan kuliner; tepung jelai; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung
kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang
untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung mustard; tepung oca;
tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung
sereal; tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung
tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang
bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; thyme, dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee
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(gula-gula); toffees (gula-gula); tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis
dengan pasta cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan
penutup, kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla
untuk campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue
beras oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase
dari permurnian gula); untir-untir dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti
vanila]; vareniki [Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel beku; wafel berbentuk mangkuk yang dapat dimakan; wafel diisi; wafel
mangkok berlapis cokelat; wafel mangkok yang dapat dimakan; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi
siap saji; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es
permen); yogurt beku; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional);
za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:28:03
540   EtiketJID2022066161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT City Park Tower H LT. 10/16,RT 009, RW 014, Kel. Cengkareng Timur, Kec.
Cengkareng Timur,Jakarta Barat, DKI Jakarta., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

Oscar Adam Darmawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ardian Yuliarsya S.H.
Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Postcard Podcast
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===produksi podcast; produksi podcast video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:29:22
540   EtiketJID2022066162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Raya Dharmahusada Indah 108G, Mojo, Gubeng, Kota Surabaya, Jawa Timur,
60285

PT. INDOBEST GLOBAL MEDICOM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EaSWAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengatur dan menyelenggarakan seminar dan

lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan seminar di bidang kecantikan, kesehatan dan kebugaran; Mengatur,
mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar; Mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan
lokakarya, pelatihan atau seminar; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar pelatihan; Merencanakan,
memproduksi dan melaksanakan seminar; Pengaturan dan penyelenggaraan seminar dan loka karya; Penyelenggaraan
webinar ( seminar online); layanan pendidikan, yaitu, menyelenggarakan seminar, konferensi, dan lokakarya di bidang
kesehatan dan kesehatan/kebugaran/kesejahteraan (wellness); melakukan seminar; melakukan seminar pelatihan; mengatur
dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan kolokium, konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium,
seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan
lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres, simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan
konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar
dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar,
kongres, konferensi dan simposium; mengatur lokakarya dan seminar; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi;
mengatur seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres,
kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online
dan seminar pelatihan online; pelaksanaan loka karya dan seminar; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan
pendidikan; pengaturan dan penyelenggaraan seminar; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; penyelenggaraan
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seminar pendidikan; penyewaan peralatan audio dan visual===
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: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K-POP CHIKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu ayam goreng; bubuk untuk menggoreng ayam===
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31/08/2022 16:30:44
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok 02, Rt. 006, Rw. 003, Kel. Bakung Kidul, Kec. Jamblang, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat, 45156

BAMBANG SETIAWAN. ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARAJA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BARAJA Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa penjualan kopi dan biji kopi; Jasa perdagangan ekspor-impor; Layanan toko

ritel online menu utama kopi; Periklanan online; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; layanan eceran
atau grosir untuk kopi; layanan ritel yang berkaitan dengan kopi; layanan toko grosir online yang menampilkan kopi; layanan
waralaba dan ritel; manajemen usaha yang berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai
kopi dan kedai yang menjual makanan ringan; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; perdagangan barang;
perdagangan online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:31:56
540   EtiketDID2022066166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Darmo Permai IV No.1,RT.003,RW.001,Kelurahan Sonokwijenan,Kecamatan
Sukomanunggal,Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur

PT.DARMA MULTI CIPTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PETERNAK.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:33:01
540   EtiketDID2022066167
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kaca kaca no. 120 Kp. BBK Tanjung Rt. 01/Rw. 05 Desa Sugihmukti Kecamatan
Pasirjambu Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40972

Oman Rohman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pyconon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange hijau hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; biji kopi panggang; kopi; kopi bubuk;

kopi giling; kopi yang belum dipanggang; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;;
produk-produk kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:37:06
540   EtiketDID2022066168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN ARYOBLITAR , RT 01, RW 02, DS. ARYOJEDING KEC. REJOTANGAN, KAB.
TULUNGAGUNG
, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66293

SITI ROMELAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: R&R SNACK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORSNYE, MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung; Rempeyek; kerupuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:40:38
540   EtiketJID2022066169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pejaten Barat Raya No. 28 Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12550

PT. Gada Rajawali Dunia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GARD Your Trusted Security Services + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih, abu-abu.
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa kebersihan dalam sifat mengumpulkan sampah, selain transportasi; jasa konstruksi, pemeliharaan, pembersihan dan

perbaikan; jasa konstruksi, yaitu, pembersihan lokasi; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; jasa
pembersihan industri; jasa pembersihan industri dan komersial; jasa pembersihan jendela interior dan eksterior; jasa
pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat;
jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran,
gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; layanan kebersihan; layanan kebersihan domestik; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan pekerjaan
umum; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan dan renovasi bangunan dan struktur lainnya;
layanan pembersihan saluran udara; memberikan informasi terkait pembersihan gedung; memberikan informasi yang
berkaitan dengan pembersihan eksterior bangunan; membersihkan jendela; membersihkan jendela dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; membersihkan lantai; membersihkan permukaan lantai; menyediakan informasi konstruksi
bangunan melalui situs web; pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan fasilitas dan peralatan kamar bersih; pengembangan
real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; penyewaan mesin, perkakas, dan peralatan untuk konstruksi bangunan; perbaikan
dan pemeliharaan bangunan tempat tinggal===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:42:39
540   EtiketDID2022066170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Irian Barat Pasar VI No. 219 Percut Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera
Utara 32037, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

PT. GRAHA AGRO MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRO XONE
Merek Kata

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

keperluan pertanian; herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
pestisida; pestisida pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:45:51
540   EtiketDID2022066171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Irian Barat Pasar VI No. 219 Percut Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang Sumatera
Utara 32037, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara

PT. GRAHA AGRO MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAM-UP
Merek Kata

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

keperluan pertanian; herbisida; herbisida untuk keperluan pertanian; insektisida; insektisida untuk keperluan pertanian;
pestisida; pestisida pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:48:51
540   EtiketDID2022066172

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. BARAN 1, RT 03, RW 01, DS. PANJEREJO, KEC. REJOTANGAN, KAB.
TULUNGAGUNG
, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, 66293

SUDARSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ENNOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu pecel; sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:49:42
540   EtiketDID2022066173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Turi No. 11, RT. 014, RW. 003, Kel. Jatipulo, Kec. Pal Merah, Kota Administrasi
SUSIANA HENDRO, S.E., M.M.
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Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11430
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WellnessKu Wellness at Home
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang,

layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan;
Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan
(trading) elektronik dan marketplace elektronik online; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan
dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk ponsel; aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak
untuk membuat pemesanan dan reservasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace) virtual===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:53:00
540   EtiketJID2022066174

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Blok 02, Rt. 006, Rw. 003, Kel. Bakung Kidul, Kec. Jamblang, Kabupaten Cirebon,
Jawa Barat, 45156

BAMBANG SETIAWAN. ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BARAJA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : BARAJA Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan bar kopi; Teknik menyeduh dengan menuangkan air

panas ke alas kopi yang sudah digiling; bar kopi; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk
kantor; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan kedai kopi dan bar makanan ringan;
layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan rumah kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman
berkarbonasi atau minuman jus buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 16:57:39
540   EtiketDID2022066175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A.
Apple 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 :

: iPhone Smart Battery Case
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic

dan papan buletin; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu
[sehubungan dengan otomobil]; Buku catatan elektronik; Kawat-kawat dan kabel-kabel listrik; Konten audio, video, dan
multimedia yang direkam sebelumnya; Kotak Konverter; Monitor televisi; Organizer data pribadi elektronik genggam;
Organizer pribadi elektronik; Pembaca digital; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan perekam DVD;
Penggandeng [peralatan pengolah data]; Pengisi daya; Peralatan dan instrumen komunikasi elektronik yaitu perangkat
elektronik digital bergerak dan dapat dikenakan untuk mengirim dan menerima file teks data audio gambar dan video;
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Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan periferal komputer;
Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi interaktif; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan langkah berjalan atau berlari; Perangkat elektronik digital portabel
genggam dan pribadi untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi meninjau dan menerima teks data dan file
digital; Perangkat lunak komputer untuk membuat penulisan pendistribusian pengunduhan pengunduhan transmisi
penerimaan pemutaran pengeditan pengekstrak pengodean pengodean penayangan penyimpanan dan pengorganisasian
data teks gambar gambar audio video dan konten multimedia serta publikasi elektronik dan permainan elektronik; Perangkat
lunak komputer untuk mengakses browsing dan mencari database online; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna
menemukan, memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga
pada platform blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk
streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat penghubung pengisi daya
[charging docks]; Perangkat sistem pemosisian global (GPS); Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online
dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Publikasi-publikasi
elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di bidang
elektronik; Telepon seluler pintar; adaptor daya; adaptor kabel; adaptor listrik; alarm peluit; alat dan instrumen untuk
mentransfer, menerima dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat pencampur
suara; alat pengajaran audiovisual; alat pengurai listrik; alat penyimpanan data; alat perekam dan reproduksi suara; alat ukur;
amplifier audio; antarmuka untuk komputer; aparat untuk memeriksa surat stempel; aparatus dan instrumen komunikasi data;
aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus untuk komunikasi
elektronik; aplikasi perangkat seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi, menghasilkan
penilaian mengemudi, permintaan bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat pemeliharaan,
pelacakan lokasi mobil, penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi [sehubungan
dengan otomobi]; asisten digital pribadi (PDA); baterai; buklet, katalog, buletin, pamflet,
majalah dan scrapbook elektronik; buku elektronik yang dapat diunduh; casing dan cover untuk smartphone; chip elektronik
untuk pembuatan sirkuit terpadu; chip komputer; chip semi-konduktor; chipset komputer untuk digunakan dalam
mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; dekoder grafik untuk sistem audio karaoke; dudukan ponsel untuk
kendaraan; dudukan untuk telepon seluler; earphone; headphone; instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri;
kabel dan kabel listrik; kabel-kabel; kacamata pelindung dari sinar matahari; kalkulator elektronik genggam; kamera; kamus
elektronik genggam; kartu memori untuk mesin video game; kartun animasi; kas register; kaset game komputer; kaset video;
kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan
penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan penutup untuk telepon seluler; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA];
kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasus pelindung untuk pembaca buku
elektronik; kemasan baterai; komponen audio; komponen elektronik audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus;
komputer; komputer genggam; komputer pribadi genggam; komputer tablet; konektor elektronik; konektor listrik; layar neon;
lingkaran arus terpadu; magnet dekoratif; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh;
manual pengguna komputer dalam format elektronik; media data magnetik; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan
dengan koin; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin faksimili; mesin
mendikte; mesin pemungutan suara; mesin untuk memilih hadiah; mikrofon; modem; pagar listrik; papan pengumuman
elektronik; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; peluit anjing; pemadam api; pemancar dan
penerima radio; pembaca buku elektronik; pembaca elektronik untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital; pemegang
hands-free untuk telepon seluler; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar kaset; penanda hemline; penangkal petir;
penerima audio; penerima televisi; pengeras suara audio; pengisi daya baterai; penutup debu untuk komputer, berbentuk;
penutup pelindung bening yang telah disesuaikan untuk telepon mobile; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup
untuk komputer tablet; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat
penyimpanan musik; penyelenggara digital; penyelenggara elektronik genggam; peralatan dan instrumen optik; peralatan
elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data dan pesan; peralatan komunikasi data; peralatan
radiologis untuk keperluan industri; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak komputer  untuk mendeteksi dan
mengidentifikasi pemalsuan dokumen; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari
perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan,
memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan;
perangkat keras komputer; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer untuk mengecek dan
mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan
pengirim data; perangkat lunak penerbitan desktop; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak pengenalan
suara; perangkat lunak pengiriman pesan; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak permainan elektronik untuk
perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak surat elektronik; perangkat lunak untuk
jasa/layanan pemetaan; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data;
perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal
dan jaringan global; perangkat lunak untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan mengetahui (finding), menemukan
(locating), dan berinteraksi dengan pengguna dan tempat lain; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan
mereproduksi suara dan/atau gambar; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk pengenalan
karakter optik; perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital; perangkat lunak
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 untuk publikasi dan penggunaan
secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan komunikasi; perangkat penghubung
[docking stations]; perangkat periferal komputer; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; piranti lunak untuk
manajemen database; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel pintar; printer foto elektronik genggam; program permainan
untuk mesin permainan video arcade; publikasi elektronik, dapat diunduh; radio; rekam pemain yang menggabungkan pemutar
CD; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sarung  untuk laptop; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan
tekstil; scanner elektronik genggam; serat optik [filamen penghantar cahaya]; sistem audio mobil; tag elektronik untuk barang;
tas komputer; telepon; televisi; tutup pelindung dan kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk
telepon seluler; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung untuk telepon genggam; ukuran; wafer [irisan/lempengan
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silikon]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:00:38
540   EtiketDID2022066178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT RAYA NO. 19 BLOK D NO. 1-2, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14440

YUSUF SUKARDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KING'S FISHER (Sardines in Chili Sauce)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, merah, kuning, biru, coklat, putih, hitam, biru dongker, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.;

Sarden dan makarel; Tuna (ikan), kalengan; makanan (hasil) laut, kalengan; makarel, kalengan; produk makanan laut
kalengan; produk makanan laut olahan; produk olahan hasil laut dalam botolan; sarden (ikan), kalengan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:04:53
540   EtiketDID2022066179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Tanjung RT01/RW07 Desa Tanjungsari Kec. Cangkuang,, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, 40238

Rizki Ramadhan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HARMER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sandal kulit; sandal pakai; sandal selop; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atletik;

sepatu bot *; sepatu bot kerja; sepatu bot militer; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk wanita; sepatu
formal; sepatu kanvas; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu sandal; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:06:51
540   EtiketDID2022066180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOCHI NORI CHIPS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik rumput laut; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut olahan,

termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran;
Makanan ringan rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; bubuk keju; hoshi-nori
[lembaran rumput laut kering]; kelp (rumput laut), diolahan; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat
dimakan); makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan dan keripik berbahan dasar sayuran; makanan ringan/
camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; rumput laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa
dimakan; rumput laut panggang; rumput laut yang dapat dimakan, diolah; yaki-nori [lembar rumput laut]===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:07:50
540   EtiketDID2022066181

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KALITURI RT. 005/002 WAUNG, BOYOLANGU, TULUNGAGUNG, JAWA
TIMUR, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

PT. SADEWA ANIMAL FEED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDOFEED + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Bahan makanan untuk hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Beras
untuk pakan ternak; Campuran pakan ternak; Kedelai untuk pakan hewan; Lembutan pakan ternak untuk menggemukkan;
Lobak untuk pakan hewan; Mout untuk pakan ternak; Pakan hewan untuk menambah kekuatan; Pakan ternak; Pur (Pakan
Ternak); akar untuk pakan hewan; algarovilla untuk pakan hewan; benih untuk pakan hewan; bibit gandum untuk pakan
hewan; biji rami untuk pakan hewan; bubur tepung untuk pakan hewan; dedak padi untuk pakan hewan; ganggang untuk
pakan hewan; ganggang, tidak diolah, untuk makanan manusia atau pakan hewan; kacang dan kacang disiapkan untuk pakan
hewan; kios pakan untuk hewan; konsentrat untuk pakan ternak; maggot untuk pakan ternak; makanan biji rami untuk pakan
hewan; oil cake (makanan untuk pakan hewan); pakan babi; pakan ikan; pakan kuda; pakan untuk budidaya air; pakan untuk
ikan dan krustasea; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan; ragi untuk pakan hewan; sediaan untuk pakan ternak;
spirulina yang belum diolah untuk makanan manusia atau pakan hewan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:08:55
540   EtiketDID2022066182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOCHI NORI CHIPS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kulit lumpia; Makanan ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut;

Makanan yang mengandung tepung; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:10:25
540   EtiketDID2022066184

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KALITURI RT. 005/002 WAUNG, BOYOLANGU, TULUNGAGUNG, JAWA
TIMUR, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur

PT. SADEWA ANIMAL FEED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAFINDO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Beras untuk pakan ternak; Campuran pakan ternak; Hasil peternakan; Lembutan pakan
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ternak untuk menggemukkan; Makanan Ternak; Makanan Ternak dari Jagung; Makanan ternak; Makanan ternak sintetis;
Mout untuk pakan ternak; Pakan ternak; Pelet (Makanan Ternak); Pur (Pakan Ternak); Rape cake (biji) untuk ternak; Sediaan
untuk penggemukan ternak; Tepung Bahan Makanan Ternak; babi [ternak]; bahan makanan untuk hewan ternak; burung
peternak; domba [ternak]; flax meal [makanan ternak]; garam mineral untuk ternak; garam untuk ternak; konsentrat untuk
pakan ternak; kue jagung untuk ternak; maggot untuk pakan ternak; makanan ternak; makanan udang (makanan ternak
udang); ransum ternak; sediaan untuk pakan ternak; ternak; ternak [ternak]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:11:54
540   EtiketJID2022066185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung South Quarter Tower A, lantai 6, Unit H, Jl. R. A. Kartini Kavling 8,
Kelurahan Cilandak Barat, Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12430,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT. Traya Eksibisi Internasional

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ISRA FESTIVAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau, Hitam, Kuning, Merah, Merah Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan

menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya pelatihan; mengatur
dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran
untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi festival etnis untuk tujuan budaya atau hiburan; organisasi kegiatan untuk
tujuan hiburan dan rekreasi - semua yang berhubungan dengan makanan minuman dan produk konsumen rumah tangga dan
konsultasi di bidang ini; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk
keperluan budaya atau pendidikan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan
pertunjukan musik dan budaya, acara dan kegiatan lainnya; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser
musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang menampilkan
pertunjukan musik dan artistik; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta
pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; penyelenggaraan pameran di bidang hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:12:42
540   EtiketJID2022066186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung EduCenter, Lt. 2A, Unit 22773, Jl. Sekolah Foresta No. 8, BSD City, ,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15331

PT. SENTRA UNGGUL INVENSI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Margareth Dwina Angelina Pardede S.H.,M.Kn
Jl. Banding I Blok D I No. 12 RT. 008 RW. 008 Kel. Sukasari Kec. Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LYFEPINTAR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; Perangkat lunak berbentuk layanan
(SaaS); desain dan pengembangan perangkat lunak untuk digunakan di bidang perancangan dan pengelolaan program
pendidikan; jasa desain; jasa hosting situs web; 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 menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi kepegawaian dan
perencanaan karir; 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;
mengubah data atau dokumen berwujud menjadi media elektronik; menyediakan fasilitas online yang memberi pengguna
kemampuan untuk mengunggah, memodifikasi dan berbagi (share) audio, video, gambar foto, teks, grafik dan data;
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menyediakan platform internet yang menyediakan basis pengetahuan pendidikan dan informasi; pengembangan perangkat
lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:12:55
540   EtiketDID2022066187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Nusa RT03/RW14 Desa Rancamanyar, Kec.Baleendah, Kab Bandung, Jawa
Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40375

Reza Adhy Putra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; pakaian dari kulit; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:14:43
540   EtiketDID2022066188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT RAYA NO. 19 BLOK D NO. 1-2, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14440

YUSUF SUKARDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KING'S FISHER (Sardines in Bangkok Sauce)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, merah, hijau, putih, hitam, biru dongker, coklat, orange, biru, kuning, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.;

Sarden dan makarel; Tuna (ikan), kalengan; makanan (hasil) laut, kalengan; makarel, kalengan; produk makanan laut
kalengan; produk makanan laut olahan; produk olahan hasil laut dalam botolan; sarden (ikan), kalengan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:15:07
540   EtiketJID2022066189

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 Arabic Center
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Layanan pendidikan, pengajaran dan pelatihan bahasa dengan bantuan

komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line; Layanan pendidikan, yaitu, mengatur dan menyelenggarakan
seminar, lokakarya, kelas, konferensi dan simposium di bidang pengembangan kepemimpinan, sumber daya manusia,
pelayanan konsumen, kepuasan dan loyalitas konsumen dan karyawan, perekrutan karyawan dan orientasi karyawan,
pelatihan dan pengembangan memasak, seni, bahasa asing, etika, seni dan kerajinan, alam dan konservasi; Layanan
pengajaran bahasa; Penyediaan informasi mengenai pendidikan bahasa melalui suatu jaringan global; Penyediaan pendidikan
dan pelatihan bahasa, ujian untuk profisiensi bahasa; Penyediaan test dan ujian pendidikan di bidang bahasa asing; instruksi

Halaman 433 dari 1012



bahasa; interpretasi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa pendidikan bahasa via
online; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet; jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via
situs Internet; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; jasa-jasa perniagaan institute bahasa asing; kursus bahasa; layanan
bimbingan pengajaran bahasa; layanan juru bahasa; layanan pendidikan bahasa asing; layanan sekolah bahasa; mengatur
dan memimpin kelas, lokakarya dan pelatihan di bidang bahasa Arab; mengatur, memimpin dan mengatur seminar, presentasi
kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan materi
pendidikan dan pengajaran dalam bahasa Arab; menyediakan publikasi elektronik, tidak dapat diunduh, terkait dengan
pelatihan bahasa; organisasi les bahasa; pelatihan bahasa; pelatihan bahasa dan pelatihan pra kerja; penerjemah bahasa
isyarat; pengajaran bahasa; penyediaan kursus bahasa; penyewaan kaset audio untuk pelatihan bahasa; penyewaan kaset
video untuk pelatihan bahasa; penyewaan rekaman atau kaset audio magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa;
penyewaan rekaman video magnetik yang direkam untuk pelatihan bahasa; sulih suara bahasa asing; terjemahan bahasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:15:50
540   EtiketDID2022066190

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10 RT 002/RW 001. Kel. Mangga Besar. Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROCLEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan pembersih untuk kaca; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih blok mesin mobil; Pengkilap

body mobil; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk
kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Semprotan pembersih karpet; Zat
pembersih dashboard mobil; bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca
depan; cairan pembersih kaca depan mobil; cat krom; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; kain diresapi untuk pemolesan; lilin carnauba polishing untuk penggunaan
mobil; lilin lantai; lilin mobil; lilin tanpa selip untuk lantai; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan;
pembersih karpet dengan pewangi; pembersih semprot; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga; pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; penghilang noda; penghilang
pernis; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sampo karpet; sampo mobil; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan
rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan
untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk ban kendaraan,
pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan
pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga
permukaan kendaraan; semir furnitur; semir mobil; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:17:49
540   EtiketJID2022066191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rukan Marinatama Blok G-15, Jl. Gunung Sahari Pademangan Barat, Pademangan
Kota Adm. Jakarta Utara DKI Jakarta

PT RATU GILING ADONAN

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 :

: naked DOUGH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : naked DOUGH = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Biru tua dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan

minuman; Kedai es krim; Layanan kafe; Ruang es krim (parlours); jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
katering makanan dan minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan
makanan dan minuman); layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi dan bar
makanan ringan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di
toko donat; penyediaan makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:18:15
540   EtiketDID2022066192

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp Cicukang RT01/RW16 Desa Mekarrahayu, Kec. Margaasih, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, 40218

Heri Hartono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SLS73
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jus lemon [minuman]; jus lemon untuk digunakan dalam persiapan minuman; minuman berbahan dasar buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:18:28
540   EtiketDID2022066193

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Golf Island Theme Park Blok E No 173, 175, 177, Kapuk Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460 - Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta,  14460

PT Inti Berkat Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kikuko
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju untuk anak-anak; celana panjang untuk anak-anak; celana untuk anak-anak; kaus kaki anak-anak; pakaian anak-

anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:22:12
540   EtiketDID2022066194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PLUIT RAYA NO. 19 BLOK D NO. 1-2, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14440

YUSUF SUKARDJO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KING'S FISHER (Sardines in Green Chili)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau tua, hijau muda, biru muda, biru dongker, merah, putih, hitam, kuning, orange, coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.;

Sarden dan makarel; Tuna (ikan), kalengan; makanan (hasil) laut, kalengan; makarel, kalengan; produk makanan laut
kalengan; produk makanan laut olahan; produk olahan hasil laut dalam botolan; sarden (ikan), kalengan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:22:35
540   EtiketDID2022066195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP Paledang RT02/RW06 Desa Cileunyi Wetan, Kec. Cileunyi, KAb. Bandung, Jawa
Barat                              , Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40622

Fikri Al Mutaqin
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Crablicious
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, oranye, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik kepiting===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:22:36
540   EtiketDID2022066196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10 RT 002/RW 001. Kel. Mangga Besar. Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROCLEAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Bantalan pembersih; Barang-barang sikat; Kain pembersih, khususnya

dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih; Kemoceng;
Pembersih debu; Pengki; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela;
Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring; Tempat kertas toilet; alat alat kebersihan rumah tangga; alat pengepel; alat
penghapus debu, non-listrik; alat penyemprotan; alat penyiram rumput; alat untuk memoles lilin, non-listrik; bahan-bahan
penyikat; bak pembilasan; bantalan abrasif untuk keperluan dapur; bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga;
bola cucian [peralatan rumah tangga]; botol semprot; botol semprot, kosongkan; botol, dijual kosong; bulu binatang [sikat];
derek pembersih; dispenser kertas toilet; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; ember kamar mandi;
ember logam; ember pel; ember pel pemeras; ember pembilasan; ember sampah; gagang sapu; gagang sapu dari kayu;
gagang sapu dari logam; gagang sapu, bukan dari logam; instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan; kain lap piring;
kain microfiber untuk membersihkan; kain pel; kain pembersih [lap]; kain untuk membersihkan debu dan untuk membersihkan;
kain untuk mengeringkan; kain untuk pembersih; kepala pel; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang
sampah; kotak sabun; kuas *; kuas, kecuali kuas cat; kurung sabun; lap debu; lap pembersih; membersihkan sarung tangan
dari kain; membilas mangkuk; menggosok spons; nampan remah; papan cuci; pembersih karpet, non-listrik; pemegang sikat
toilet; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah tangga; pemeras pel; pencakar untuk keperluan rumah tangga;
penyapu karpet; penyapu karpet, non-listrik; penyapu remah; penyapu untuk keperluan rumah tangga; penyortir binatu untuk
keperluan rumah tangga; peralatan rumah tangga; peralatan toilet; perangkat penyiraman; sabut gosok; sabut gosok untuk
keperluan rumah tangga; sapu; sapu keras; sapu lembut; sarung tangan debu; sarung tangan karet sekali pakai untuk
keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan pencuci piring; sarung tangan
plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan
untuk keperluan rumah tangga; semprotan nozel untuk selang taman; sepon; set sikat toilet; sikat bak mandi; sikat botol; sikat
cuci; sikat debu; sikat gosok; sikat kaca lampu; sikat mandi; sikat pencuci piring; sikat remah; sikat toilet; sikat toilet dan
wadahnya; sikat untuk alas kaki; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk lantai parket; sikat untuk membersihkan
instrumen medis; sikat untuk membersihkan komponen sepeda; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk
membersihkan tangki dan wadah; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk sepatu; spons mandi;
spons toilet; spons untuk pembersih dan rumah tangga; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat sabun; tempat
sabun batangan; tempat sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat
sampah untuk keperluan rumah tangga; tongkat semprotan untuk selang taman; wadah penyimpanan untuk rumah tangga
dari plastik; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah sabun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:28:13
540   EtiketDID2022066197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10 RT 002/RW 001. Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONCE UPON A SNACK TIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Iklan (Barang Cetakan); Materi promosi yang terbuat

dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; alat tulis
kantor; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan promosi dan iklan; barang-
barang cetakan dan bahan-bahan kertas; buku kwitansi; huruf-huruf cetak; kantong plastik; kertas kop surat; kertas tisu; kertas
tulis; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kupon diskon dicetak; label penanda; map surat; materi pemasaran dan
promosi dalam bentuk cetak; mesin tulis manual dan elektrik; stiker dinding; tisu kering; wadah yang terbuat dari karton===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:28:46
540   EtiketDID2022066198

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jamblang Raya I No. 38, Rt. 014, Rw. 001, Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11270

PUI EVIN SIANTA, PHUNG JONATHAN LEONARDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GEOU-RA & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan suatu penamaan Huruf Hangeul dibaca GEOU-RA Dalam Bahasa Korea GEOU-RA artinya
Cermin

591 Uraian Warna : Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana Muslim; Ikat pinggang; Sweater; blazer; celana; celana dalam; jaket [pakaian]; kaos; kaus kaki dan stoking;

kemeja; legging [celana panjang]; pakaian; pakaian dalam; rok; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:29:32
540   EtiketDID2022066199

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Legok Keong, RT01/RW13,  Desa Pamekaran, Kec. Soreang, Kab. Bandung,
Jawa Barat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40912

Salsa Juli Anggita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 541SA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian tidur untuk bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian luar untuk

anak laki-laki; pakaian luar untuk bayi; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:31:30
540   EtiketDID2022066200

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Kertoadi 9/W-231, Surabaya
DJAILANI KUSUMA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKYER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lantai kedap air; Membran atap PVC; Penutup atap non-logam; Perlengkapan tukang kayu, bukan dari logam; Pipa PVC

(Polivinil klorida); Pipa Plastik; Pipa talang bukan dari logam; aspal, ter,dan bitumen; bahan penutup celah air, bukan dari
logam, untuk bangunan; bahan, bukan dari logam, untuk bangunan dan konstruksi; bangunan atau struktur yang bisa
diangkut, bukan dari logam; genteng keramik; kaca jendela untuk bangunan; katup air-pipa, bukan dari logam atau plastik;
lantai keramik; monumen, bukan dari logam; papan dan panel tahan air, bukan dari logam, untuk konstruksi; pipa air, bukan
dari logam; pipa bercabang, bukan dari logam; pipa beton; pipa dan saluran tanah liat; pipa drain keramik; pipa drainase,
bukan dari logam; pipa kaku, bukan dari logam, untuk bangunan; pipa kayu untuk bangunan; pipa plastik untuk keperluan pipa
ledeng; pipa saluran yang terbuat dari beton, gerabah atau batu pasir; pipa saluran, bukan dari logam; pipa selokan, bukan
dari logam; pipa semen; rangka atap, bukan dari logam; saluran air plastik untuk atap dan balkon; saluran air, bukan dari
logam, untuk digunakan dalam konstruksi sistem waterproofing basement; ubin langit-langit keramik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:31:41
540   EtiketJID2022066201

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BLANDONGAN NO. 28 D RT. 006 RW. 001 KEL. TAMBORA, KEC.TAMBORA,
DKI Jakarta

DHARMA SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FnB & Pharma Manufacturing Expo
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 : ===Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Penyediaan informasi komersil; jasa periklanan; jasa periklanan dan

manajemen; konsultasi bisnis; konsultasi manajemen perusahaan; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan
komersial; penyediaan informasi bisnis; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan;
penyewaan ruang iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:31:50
540   EtiketDID2022066202

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gading Tutuka 2 Residen Blok J8 No 6 Ciluncat Cangkuang, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, 40238

Ika Handayani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Edika
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat, cream
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Roti pastry; kue kering; kue pastry; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:32:13
540   EtiketDID2022066203

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MidPlaza 2 Lt. 4 Jl. Jend. Sudirman Kav. 10-11, Karet Tengsin, Tanah Abang,
Jakarta Pusat 10220, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT MEKARI IDENTITAS DIGITAL
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mekari e-Sign
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Logo V warna hijau dan kata mekari warna abu-abu dan kata e-sign warna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi, dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang

aman.; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi;
perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses
bisnis; perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis===
===Otentikasi online tanda tangan elektronik; Otentikasi, penerbitan dan validasi sertifikat digital; 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; 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; penyimpanan elektronik informasi bisnis dan keuangan===
===jasa pemberian sertifikat digital berupa tanda tangan elektronik yang menunjukkan identitas pihak yang melakukan
transaksi; layanan validasi identitas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:33:33
540   EtiketDID2022066204

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pekojan III Gang 2 RT011/RW008, Kelurahan Pekojan - Kecamatan Tambora,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11240

Fu Jiu Song

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 :

: ACF (ALUMINUM/ CARBON FIBER) + LOGO
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 : ===As roda  untuk sepeda motor; Ban dalam untuk kendaraan; Dudukan stang untuk sepeda motor; Kabel gas untuk sepeda

motor; Kabel kilometer untuk sepeda motor; Karavan; Karoseri untuk kendaraan roda empat atau lebih kategori bak tertutup;
Kendaraan roda dua; Kendaraan roda empat; Kendaraan roda tiga; Kickstands untuk kendaraan roda dua; Klakson sepeda
motor; Klakson untuk sepeda motor; Kunci kontak sepeda motor; Kunci sadel sepeda motor; OTOBIS; PENUTUP SETIR
KENDARAAN; Pedal stater sepeda motor; Sadel untuk sepeda motor; Sasis kendaraan; Shock untuk sepeda motor; Tiang
rem belakang sepeda motor; Truk; Velg untuk roda kendaraan; alarm anti-pencurian untuk kendaraan; alat untuk bergerak di
darat, udara atau air; bagian-bagian stang; ban kendaraan; ban mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban untuk roda
kendaraan; ban untuk sepeda motor; bantal penguat anak untuk kursi kendaraan; bantalan pegangan untuk tangki sepeda
motor; bantalan rem untuk mobil; batang torsi untuk kendaraan; behel jok sepeda motor; blok rem untuk kendaraan; bola setir
kendaraan; bumper kendaraan; bumper untuk mobil; bus; cakram rem untuk kendaraan; engkol sepeda motor; frame sepeda
motor; gantungan barang untuk motor; grip stang untuk sepeda motor; grip tangki untuk sepeda motor; harness pengaman
kendaraan untuk kursi pengaman untuk anak-anak; hub untuk kendaraan roda; hub untuk roda sepeda motor; jari-jari roda
sepeda motor; jaring bagasi untuk kendaraan; jendela untuk kendaraan; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel
kopling untuk sepeda motor; kabel rem untuk sepeda motor; kaca depan untuk kendaraan; kaca spion; kaca spion untuk
kendaraan; kafilah; kaki pedal mencakup untuk sepeda motor; kaliper rem untuk sepeda motor; katup untuk ban kendaraan;
kendaraan darat; kendaraan listrik ringan; kendaraan listrik swadaya; kendaraan militer untuk transportasi; 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) ; kerudung untuk kendaraan; konverter torsi
untuk kendaraan darat; kopling (clutches) untuk kendaraan; kopling untuk digunakan dengan cengkeraman untuk kendaraan
darat; kursi kendaraan; mekanisme propulsi untuk kendaraan darat; mengemudi motor untuk kendaraan darat; mesin jet untuk
kendaraan darat; mesin sepeda motor; mobil sport; mobil van pengantaran barang; mudguards sepeda motor; mudguards
untuk kendaraan darat; pannier diadaptasi untuk siklus; pedal rem untuk sepeda motor; pedal sepeda motor; pegas suspensi
kendaraan; pelek roda kendaraan; pelek untuk roda kendaraan; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung body motor;
pelindung radiator motor; pelindung shock depan motor; pemantik cerutu untuk mobil; pembawa bagasi untuk kendaraan;
penahan kepala untuk kursi kendaraan; penutup as roda motor; penutup lampu motor; penutup radiator motor; penutup roda
cadangan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; perangkat anti silau untuk kendaraan; peredam kejut suspensi untuk
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kendaraan; peredam kejut untuk mobil; persneling untuk sepeda motor; pijakan motor(bordes motor); pintu kendaraan; pompa
udara untuk ban mobil; poros transmisi untuk kendaraan darat; rantai anti-selip; rantai mobil; rantai penggerak untuk
kendaraan darat; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rantai transmisi untuk kendaraan darat; rem cakram
untuk sepeda motor; rem sepeda motor; rem untuk kendaraan; roda gigi reduksi untuk kendaraan darat; roda gigi sepeda
motor; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda sepeda motor; roda untuk kendaraan darat; sabuk pengaman untuk kursi
kendaraan; sadel sepeda motor; sandaran jok belakang; sasis mobil; selimut dipasang untuk sepeda motor; sepatu rem untuk
kendaraan; setang sepeda motor; setir untuk kendaraan; sinyal arah untuk kendaraan; sirkuit hidrolik untuk kendaraan; sistem
alarm kendaraan bermotor; spakbor; spoiler untuk kendaraan; stang setir; tangki bensin untuk kendaraan darat; trailer
[kendaraan]; trailer untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; tromol sepeda motor; tuas gear shift untuk sepeda
motor; tuas rem untuk sepeda motor; turbin untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:34:25
540   EtiketDID2022066205

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp.Cibaruang Rt 01/14 Ds.Cibodas Kec.Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat, 40911

Sinta wulan sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARARAHENG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau – Kuning - coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sale pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:37:06
540   EtiketJID2022066206

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pejaten Barat Raya No. 28 Pasar Minggu, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12550

PT. Gada Rajawali Dunia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GARD Your Trusted Security Services + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, putih, abu-abu.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktivitas konsultasi manajemen; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada

suatu situs web; Jasa konsultasi manajemen bisnis; 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; bantuan administrasi dalam menanggapi panggilan untuk tender; iklan dan pemasaran
koperasi untuk layanan kebersihan perumahan dan komersial; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa konsultasi
manajemen; jasa manajemen proyek bisnis untuk proyek konstruksi; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja,
dan informasi; layanan toko ritel online dengan produk utama peralatan sistem keamanan; layanan-layanan perekrutan tenaga
kerja, layanan-layanan relokasi; manajemen dan administrasi bisnis; penyediaan fungsi kegiatan perkantoran; penyediaan
informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:38:00
540   EtiketDID2022066207

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10 RT 002/RW 001. Kel. Mangga Besar. Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

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 :

: ONCE UPON A SNACK TIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam goreng tepung original; Makanan ringan ayam goreng; Sate Sosis Sapi; ayam goreng; ayam goreng tepung; cabai

dengan keju; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan
Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; keju; keju cheddar; keju dicampur; saus
keju; sosis corn dog; sosis daging; sosis yang dilapisi tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:39:43
540   EtiketJID2022066208

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BLANDONGAN NO. 28 D RT. 006 RW. 001 KEL. TAMBORA, KEC.TAMBORA,
JAKARTA BARAT, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

DHARMA SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cosmetics Ingredients Indonesia Expo
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 : ===Mengadakan pameran untuk tujuan iklan; Penyediaan informasi komersil; jasa periklanan; jasa periklanan dan

manajemen; konsultasi bisnis; konsultasi manajemen perusahaan; mengadakan pameran untuk keperluan perdagangan dan
komersial; penyediaan informasi bisnis; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan;
penyewaan ruang iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:39:45
540   EtiketDID2022066209

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gumuruh RT.01/ Rw.04 Ds.Nagrak Kec.Cangkuang kab.Bandung, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40238

Siti Hajar Hakikiyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kazazi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning, putih, hitam, merah, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; produk

makanan yang mengandung terutama tepung; sistik ubi ungu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:40:35
540   EtiketDID2022066210

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10 RT 002/RW 001. Kel. Mangga Besar. Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONCE UPON A SNACK TIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
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511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu instan bubuk; Bumbu ayam goreng; Mie; bubuk untuk menggoreng ayam; makanan siap saji berbahan dasar mie;

sosis yang dibungkus adonan; tepung bumbu; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan
pasta cabai yang difermentasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:41:58
540   EtiketDID2022066211

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Jolotundo No.8, Sedati, Ngoro, Mojokerto
PT. KARYA INDOMOTOR PERKASA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIPSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan rem pengatur kaliper depan; Bemper untuk mobil, bus, dan truk; KERANGKA UNTUK SEPEDA; KERETA

UNTUK SEPEDA ANGKUT BARANG RODA TIGA; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Karoseri untuk kendaraan
gandengan / kereta tempelan; Kopeling untuk mobil; Pijakan Kaki (footstep); Rangka sepeda; Rantai transmisi untuk
kendaraan; Rem hidrolik untuk kendaraan darat; Rem untuk sepeda; SALUT REM UNTUK KENDARAAN; Sadel sepeda;
Setang sepeda; Suspensi peredam kejut untuk kendaraan bermotor; alat anti silau untuk kendaraan; alat pencegah pencurian
untuk kendaraan; bagian rem untuk kendaraan; bak engkol untuk kendaraan darat; bak roda gigi; ban dalam untuk ban
sepeda; ban kendaraan; ban sepeda; bantalan rem cakram untuk kendaraan; bantalan rem untuk mobil; batang penggerak
untuk kendaraan darat, selain dari bagian-bagian motor dan mesin; bel untuk sepeda; blok rem untuk kendaraan; blok rem
untuk kendaraan darat; casis untuk kendaraan darat; engkol sepeda motor; flap pada kendaraan yang dapat diproyeksikan
untuk menciptakan hambatan dan mengurangi kecepatan (spoiler); gerobak; gerobak dorong; gigi perubahan kecepatan untuk
kendaraan darat; isyarat penunjuk arah untuk kendaraan; jendela untuk kendaraan; jeruji sepeda; jeruji untuk sepeda; jok
untuk kendaraan; kabel rem; kaca depan untuk mobil; kaca spion; kaliper rem untuk kendaraan; kampas rem untuk kendaraan
darat; keranjang sepeda; kereta bayi; klakson untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; motor untuk kendaraan darat;
motor, listrik, untuk kendaraan darat; naf roda kendaraan; papan injakan kendaraan; pedal rem untuk kendaraan; pedal
sepeda; pegas suspensi kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelek sepeda; penjepit jeruji (spoke clips) untuk roda; pentil
untuk ban kendaraan; penunjuk arah untuk sepeda; peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; persneling untuk
kendaraan darat; pompa sepeda; poros transmisi untuk kendaraan darat; poros untuk roda kendaraan; rangka bawah
kendaraan; rantai anti-selip; rantai penggerak sepeda motor; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai sepeda; rem
[kendaraan darat]; rem cakram hidrolik untuk sepeda; rem kemudi; rem sepeda; rem siklus; rem tangan; rem untuk kendaraan;
roda jeruji pelek kendaraan; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda kendaraan; sabuk pengaman; segmen rem untuk
kendaraan darat; sepatu rem untuk kendaraan; sepeda; sepeda motor; sepeda roda tiga; silinder rem untuk kendaraan darat;
silinder rem utama; spatbor; standar sepeda; tambang gerobak roda; tas sadel, penutup stang, tas sepeda bagian belakang;
tempat bagasi untuk kendaraan; transmisi untuk kendaraan bermotor; transmisi untuk kendaraan darat; troli; tuas rem untuk
kendaraan darat; turbin untuk kendaraan darat; wiper kaca depan mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:43:05
540   EtiketJID2022066212

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10 RT 002/RW 001. Kel. Mangga Besar. Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONCE UPON A SNACK TIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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; 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; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring
dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; desain brosur iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; jasa penjualan
makanan dan minuman; memberikan poin loyalitas pelanggan untuk tujuan promosi; mengembangkan kampanye promosi
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untuk bisnis; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:46:30
540   EtiketDID2022066213

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. Pemajatan rt 010/rw.004, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan
Abdul Haris

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RISTA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan emas
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum

Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body
shimmer lotion; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; krim pelembab,
lotion dan gel; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion dan krim
tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk mengurangi selulit; lotion
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk wajah; lotion, krim dan
sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up mengeluarkan susu, gel,
lotion dan krim; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit
tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah
(kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:48:57
540   EtiketDID2022066214

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka No.07 LK. Pekan II RT.001/RW.001 Kel. Simpang Tiga Pekan, Kec.
Perbaungan Kab. Serdang Bedagai, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara

ADENAN SAMIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KANGGURU UTAMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sagu; tepung beras; tepung sagu; tepung tapioka; tepung terigu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:49:52
540   EtiketDID2022066215

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Kebon Kapas RT02/RW17, Desa Waluya, Kec. Cicalengka, Kabupaten Bandung,
Jawa Barat, 40395

Iman Nurdiansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MARZIALE 16
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:50:08
540   EtiketJID2022066216

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10 RT 002/RW 001. Kel. Mangga Besar. Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONCE UPON A SNACK TIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel, makanan, fashion,

sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi, layanan museum,
layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer atau
melalui Internet; Jasa penyediaan website yang menampilkan informasi tentang entertainmen; Layanan yang menyediakan
studio audio, video, program TV, foto dan gambar; Penyedia konten melalui situs web; Produksi dan distribusi radio, televisi,
televisi kabel, televisi satelit, siaran web, media sosial dan pertunjukan internet yang menampilkan kompetisi permainan
elektronik, kontes permainan elektronik, turnamen permainan elektronik, pameran hiburan, kompetisi olahraga, liga, tur, klinik
dan acara yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; layanan
penerbitan video digital, audio dan multimedia; menyediakan video online, tidak dapat diunduh; penyediaan publikasi yang
tidak dapat diunduh melalui suatu situs web dalam bentuk laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang
teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; penyediaan video yang tidak dapat diunduh melalui suatu situs
web dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel; perekaman suara, DVD, CD, CD-ROM, pita
video dan audio; produksi podcast video; produksi rekaman audio dan video; produksi rekaman video===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:50:24
540   EtiketDID2022066217

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK GRIYA JATI PUTRA NO. 26 RT. 005 RW. 013 KELURAHAN PASIR JATI
KECAMATAN UJUNG BERUNG, Kota Bandung, Jawa Barat, 40616

MUH. SULAIMAN SAEPUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IMAJINERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kartu Poker; Kartu Remi; Kartu perdagangan (permainan kartu); artikel senam dan olahraga; boneka mainan berkarakter;

deck skateboard; game, mainan dan mainan; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; model mainan; papan
luncur; tokoh mainan; hanafuda [kartu remi Jepang]; hanafuda playing cards [Permainan kartu Jepang]; kartu bingo; kartu
domino; kartu keno; kartu perdagangan untuk permainan; kartu permainan; kartu permainan untuk digunakan dalam trik sulap;
kartu trivia [permainan]; keping permainan yang digunakan oleh pembagi kartu dan pemain kartu dalam permainan poker;
peralatan yang dijual sebagai satu unit permainan kartu; permainan kartu; uta-garuta [kartu remi Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:51:19
540   EtiketDID2022066218

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12160

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : GoLibrary
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===buku digital yang dapat diunduh dari Internet; buku digital, dapat diunduh; buku elektronik; buku elektronik yang dapat

diunduh; perangkat lunak komputer untuk menjelajah dan mengakses buku elektronik dan film; perangkat lunak untuk
transmisi dan displai buku elektronik dan film===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:52:30
540   EtiketJID2022066219

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10 RT 002/RW 001. Kel. Mangga Besar. Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONCE UPON A SNACK TIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hosting platform perdagangan elektronik di internet berhubungan dengan platform untuk pelacakan dari awal hingga akhir

produk kemasan dan pengemasan; 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; Jasa penyediaan platform internet untuk transaksi
komersial dilakukan  secara elektronik melalui internet (e-commerce); Membangun platform internet untuk bisnis elektronik
berhubungan dengan platform untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Pengembangan
perangkat lunak aplikasi untuk pemesanan makanan; Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak e-
commerce untuk digunakan sebagai alat pembayaran yang mengesahkan pemrosesan pembayaran langsung untuk
pedagang; layanan berbagi file, yaitu, penyediaan suatu website dengan fitur teknologi yang memudahkan pengguna untuk
mengunggah dan mengunduh file elektronik; menyediakan perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) yang tidak
dapat diunduh untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi;
perangkat lunak perdagangan elektronik (e-commerce) untuk memungkinkan/mengizinkan pengguna melakukan transaksi
bisnis elektronik melalui internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:53:08
540   EtiketDID2022066221

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Panin Life Center Lt.2 Jl. Let. Jend. S. Parman Kav. 91, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT GF INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Thelly Rope S.H., M.H.
Law Office Lesse Indonesia Patent, Jl. Hadiah Utama V, Kavling Polri Blok B
VII/705A No. 34, RT. 004/ RW. 011 Kelurahan Jelambar, Kecamatan Grogol
Petamburan, Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EAGLE
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 jeans; Kaos tanpa lengan; Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan

elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); celana boxer; celana leging; celana olahraga; celana pendek
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bersepeda; celana pendek golf; celana pendek sepak bola; celana renang; celana untuk olahraga; celana yang menyerap
keringat; celana yoga; earbands [pakaian]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; jaket [pakaian]; jaket dan celana tahan air;
kaos; kaos kaki; kaos sepak bola; pakaian; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian renang; pakaian tahan air; pakaian
tenis; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; 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; sarung
tangan [pakaian]; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bersepeda; sepatu bot untuk olahraga; sepatu golf; sepatu gunung;
sepatu hiking; sepatu lari; sepatu olahraga; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas sepatu sepak bola; topi; topi
bersepeda; topi golf; topi olahraga; topi pantai; topi renang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:53:19
540   EtiketDID2022066222

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Manglayang Regency Blok B5 no 17 RT 06 RW 24 Desa Cimekar,
Kabupaten Bandung, Jawa Barat, 40623

Genti Setyaningrum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZINGICO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman jahe (teh jahe);

Permen Jahe; Sediaan rempah-rempah; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; kue
jahe; rempah-rempah; seduhan herbal berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit,
temulawak)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:54:59
540   EtiketJID2022066223

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10 RT 002/RW 001. Kel. Mangga Besar. Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONCE UPON A SNACK TIME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan 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; Restoran; Restoran Masakan
Korea; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran masakan panggangan daging, ayam,
ikan; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa penyiapan makanan dan minuman; jasa restoran; kedai ayam
goreng; layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan
dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; penyajian makanan dan minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

31/08/2022 17:57:07
540   EtiketJID2022066225

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta, 12160

PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : GoLibrary
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perpustakaan elektronik dan online; Layanan perpustakaan referensi untuk literatur dan catatan dokumenter; jasa-

jasa perpustakaan elektronik untuk persediaan (supply) data elektronik, teks, audio, gambar imaji grafik atau video dan data-
data yang disimpan dalam arsip; layanan perpustakaan; layanan perpustakaan akademik on-line; layanan perpustakaan arsip;
layanan perpustakaan elektronik; layanan perpustakaan fotografi; layanan perpustakaan online; layanan perpustakaan
penelitian; layanan perpustakaan referensi; layanan perpustakaan riset on-line; meminjamkan layanan perpustakaan; referensi
layanan perpustakaan yang berkaitan dengan literatur dan catatan dokumenter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 00:31:40
540   EtiketJID2022066283

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bumi Sani Permai Blok C2 No.28, RT.016 / RW.014, Kel. Setiamekar, Kec. Tambun
Selatan, Kab. Bekasi - Jawa Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

IWAN SANTOSO, S.H., M.S.I.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CERET UMUP + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem, Cokelat Muda, Cokelat Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel; Kafe kopi; Perhotelan; Restoran; hotel, restoran, dan layanan katering; jasa kafe; jasa restoran; kafe; kafe,

kafetaria dan layanan restoran; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:08:29
540   EtiketDID2022066343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Gombol Paya No. 4-C Rt. 002 Rw. 013, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11840

Titik Hindiarti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: d''NuNA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam Bakar; Ayam geprek===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:16:25
540   EtiketDID2022066344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Karya I  Rt 14 Rw 02 Kel. Wijaya Kusuma, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11460

Nurhayati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DIMSUM COBIAN
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:17:13
540   EtiketDID2022066345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MARGOMULYO JAYA BLOK H NO.17, Kota Surabaya, Jawa Timur
SEKTINO KUNCORO LESMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wippe
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adhesive aluminium foil untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Adhesive film untuk keperluan alat tulis-menulis/

rumah tangga; Al-Qur`an (Tercetak); Alas meja; Alat penanda buku; Alat penyalur pita perekat [keperluan kantor]; Alat tulis
menulis kertas dan amplop; Alat tulis untuk kegiatan bermain anak-anak; Alat tulis untuk kegiatan pendidikan anak-anak; Alat-
alat pendidikan atau pengajaran (kecuali perkakas); Album untuk stiker; Alkitab; Arsip dokumen; Bahan cetakan terkait dengan
pertanian dan hortikultura, termasuk buku dan majalah; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau
plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau
plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan
kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari
bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali
pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang
terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk
menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton;
Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas,
kardus atau karton; bahan kemasan karton; bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur
ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan
pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus
yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk
kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari
kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik
(keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong
sekali pakai untuk kemasan instrumen yang disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus;
kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk
mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah
selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk
kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk
yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus;
pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri
dari kertas dan karton; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kerajinan kertas; Bahan kertas,
karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan pembungkus; Bahan pengajaran cetak untuk instruksi; Bahan
pengepak [bahan pengganjal, bahan pengisi] dari kertas atau kardus; Bahan penutup untuk buku; Bahan penutup untuk buku
kecil; Bahan penutup untuk majalah; Bahan perekat untuk keperluan tulis menulis atau rumah tangga; Bahan perekat untuk
keperluan tulis menulis dan rumah tangga; Bahan-bahan cetak, yaitu, kertas dan karton untuk digunakan dalan pembuatan
kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit atau kartu bank, passpor, dokumen visa, sim, kartu kesehatan, kartu pemilih,
kartu penduduk, ijin tinggal, kartu kesehatan profesional dan dokumen administratif pribadi lainnya yang terdiri dari area yang
dapat dibaca oleh mesin; Bahan-bahan pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang cetakan dan barang-barang yang
terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang cetakan untuk keperluan pengajaran; Barang
cetakan untuk keperluan periklanan; Barang cetakan utuk keperluan pendidikan; Barang cetakan, yaitu, buku komik, novel
grafis, selebaran instruksional dalam bidang permainan komputer, manual/petunjuk untuk permainan video, panduan strategi
untuk permainan; Barang terbuat dari kertas; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas
sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat
kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil,
pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris,
penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat
pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem
untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan
alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan
pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu
remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama,
lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer,
huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering
machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto,
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majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum; Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah,
buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang sekuritas, opsi dan instrumen keuangan lain; Barang-barang terbuat dari
karton, yaitu file dan folder dokumen, tag untuk kado, kotak kado; Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku
catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis; Barang-barang tercetak, termasuk majalah, buku, brosur,
kalender, katalog; Bendera iklan; Berita berkala; Berita berkala, brosur, pamflet, dan jadwal pertandingan yang terkait dalam
bidang bola basket; Blotter meja; Bola dunia; Brosur informasi yang dicetak; buku; buku musik cetak; kartu ucapan; majalah
cetak di bidang musik; majalah musik; majalah-majalah; pamflet tercetak; penanda buku; poster; stiker.; Brosur komputer;
Brosur-brosur; Buklet untuk perkenalan produk dan iklan; Buku agenda; Buku anak-anak; krayon; spidol dengan ujung bulu
kempa atau serat yang padat; pena untuk menandai; spidol/penanda; kartu liburan; pena tinta; majalah dalam bidang fesyen,
mainan dan fantasi; buku untuk koleksi autograf; jurnal kosong; buku komik; kalender; buku kegiatan anak-anak; buku harian;
map; kertas hadiah/kado; kantong hadiah/kado; kartu undangan; novel grafis; kartu ucapan; kotak kerajinan hobi untuk
membuat kolase; kotak kerajinan hobi untuk dikerjakan dengan kompon pemodelan; kompon pemodelan; serbet kertas; buku
catatan; bloknot; novel; poster; alat tulis menulis; buku stiker; kartu perdagangan, selain untuk permainan; pola untuk
membuat pakaian; pensil; stiker [alat tulis menulis]; kotak penyimpanan terbuat dari karton, semua barang di atas untuk anak-
anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Buku atau kertas
pelajaran; Buku catatan; Buku dan majalah dalam bidang hiburan; Buku kecil pelatihan; Buku kecil uji cetak; Buku kerja harian;
Buku panduan referensi; Buku pencatatan; Buku tahunan (barang cetakan); Buku tanda terima / kuitansi; Buku tulis; Buku-
buku nota yang dapat direkatkan; Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Cairan penghapus;
Catatan terima kasih; Daftar (barang cetakan); Daftar laundry tercetak; Data terekam dari internet dalam bentuk kertas; Desain
gambar yang dihasilkan dengan bantuan komputer; Diktat (Buku); Dokumen; Dokumen yang dicetak; Dokumentasi computer
dalam bentuk cetak; Fibre tipp maker; Film laminating (alat tulis); Film plastik berperekat untuk tujuan pelindungan; Foil, bukan
logam untuk pengemasan makanan; Folder Manila; Folder dokumen; Form perjanjian; Formulir; Formulir bisnis cetak; Formulir
yang dicetak; Gambar kalkir [dekalkomania]; Grafik/bagan; Grafis (barang cetakan); Handuk tangan Kertas; Hasil cetakan;
Hiasan dekoratif yang ditaruh di ujung atas pensil; Housebreaking pads sekali pakai dari kertas atau selulosa untuk hewan
peliharaan; Huruf cetakan untuk tulisan penanda pintu dorong atau tarik; Iklan (Barang Cetakan); Isolasi kertas; Jekrekan;
Jepitan kertas; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Kain lap kertas; Kain pembersih yang
terbuat dari bahan tidak dirajut/ tidak ter-anyam; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan
sintetis untuk pembungkus dan pengemasan; Kantong hadiah dari bahan biodegradable; Kantong kertas dan plastik untuk
pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong penyimpanan makanan dari plastik
untuk keperluan rumah tangga; Kantong plastik HD; Kantong plastik opp; Kantong plastik putih susu laundry; Kantong plastik
untuk membungkus bahan makanan; Kantong sampah dari bahan biodegradable; Kantong sandwich; Kantong untuk
membawa belanjaan dari bahan biodegradable; Kantong, tempat, foil dari kertas; Kardus tahan air; Karet gelang untuk
keperluan rumah tangga; Karton; Karton manila; Karton-karton khusus untuk segala jenis sepatu, sandal, sepatu olah raga,
yang disisipkan di bagian dalam; Kartu bisnis; Kartu cetak, selain bersandi atau magnetic; Kartu diskon, selain bersandi atau
magnetic; Kartu hadiah; Kartu hadiah terbuat dari kertas; Kartu loyalti non-magnetik; Kartu nama; Kartu peringatan tidak
diganggu dari karton; Kartu terima kasih; Kartu yang dilaminasi (barang cetakan); Karung kertas untuk pembungkus; Kawat
Spiral Kalender; Kertas; Kertas Berlapis plastik untuk pembungkus makanan; Kertas India; Kertas Jepang; Kertas
Sembahyang; Kertas catatan; Kertas cetak untuk melapisi permukaan benda dari busa; Kertas cetak untuk melapisi
permukaan benda kerja dari kayu, logam atau plastik dan kertas release dan foil plastik; Kertas dapur untuk memasak; Kertas
debu; Kertas filter; Kertas foto; Kertas handuk; Kertas handuk basah; Kertas higienis; Kertas karton; Kertas kerajinan; Kertas
kerajinan tangan Jepang; Kertas menulis dan menggambar; Kertas pembungkus Natal; Kertas penanda, dicetak; Kertas
perekat untuk keperluan rumah tangga; Kertas serap minyak; Kertas termal; Kertas untuk menyerap minyak dapur; Kertas,
kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan
foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kertas, karton dan barang-
barang terbuat dari bahan-bahan ini tidak termasuk dalam kelas lain; Koleksi tempat kartu dan tempat kenang-kenangan
berhubungan dengan tempat tiket, tempat kartu dagang; Kop surat; Koran Manila; Kotak cat anak-anak; Kotak dari kardus
atau kertas; Kotak dokumen (alat tulis); Kotak kertas; Kotak terbuat dari karton; Kupon; Kurva Perancis; Label dari kertas atau
karton yang dapat dipasang di leher botol atau sambungan daun pintu untuk bahan promosi; Label dari kertas atau karton
yang dapat dipasang digulungan kain dan gantungan kain sebagai bahan promosi; Label dicetak; Label kertas; Label, bukan
dari tekstil; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Larutan karet; Lembar
karton untuk  kemasan; Lembar kerja (barang cetakan); Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis ujung pada permukaan
atau sudut; Lembar kertas pelapis, khususnya pelapis yang tak berujung pada permukaan akhir, untuk digunakan dalam
konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Lembaran kertas perekat untuk keperluan alat
tulis; Lembaran kertas perekat untuk keperluan rumah tangga; Lembaran kertas untuk memasak; Lembaran plastik untuk
tatakan kertas saat menulis; Lembaran yang dicetak; Lukisan [gambar]; Lukisan [karya seni]; Lukisan pasir; Majalah
bergambar terpublikasi untuk anak-anak; Majalah cetak dalam bidang penyelenggaraan forum periklanan, forum ekonomi,
forum produk baru dan teknologi dan forum promosi; Majalah perusahaan; Manual referensi perangkat keras komputer;
Manual untuk keperluan pengajaran; Manual untuk perangkat lunak komputer; Manual-manual untuk perkenalan produk dan
iklan; Map Kertas; Map [alat tulis menulis]; Map untuk kertas; Materi cetak didistribustikan secara berkala; Materi kursus yang
dicetak; Materi pelatihan selain peralatan; Materi pemodelan untuk keperluan pendidikan; Materi pendidikan dalam bentuk
cetak; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar; Materi pendidikan dalam bentuk cetak untuk mengajar bahasa;
Materi pendidikan dalam bentuk tertulis; Materi pengajaran audiovisual (barang cetakan); Materi pengajaran cetak untuk
informasi; Materi pengajaran cetak untuk pendidikan; Materi periklanan yang dicetak; Materi presentasi audiovisual yang
dicetak; Materi promosi tercetak, termasuk selebaran, buku catatan dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi
terkait produk telepon seluler, asessories dan perangkat telepon seluler serta segala hal yang berkaitan dengan telepon
seluler, telepon pintar; Materi promosi yang terbuat dari bahan kertas atau karton dan mempunyai sambungan mika untuk
ditempelkan ke meja atau rak tampilan produk; Mekanik Binder; Mencetak materi dan kurikulum pendidikan, termasuk dalam
hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam semikonduktor,
elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Mika plastik untuk membungkus makanan;
Modul (Buku); Ornamen pensil; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop, penanda, dan stensil;
Pamflet dalam hal periklanan; Pamflet panduan; Panduan (Barang Cetakan); Panduan pelatihan cetak; Panduan pelatihan
dalam bentuk cetak; Papan tulis untuk anak-anak; Papan tulis untuk menulis; Pasta perekat untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; Pedoman mengajar; Pedoman pelatihan dalam bentuk cetak; Pelindung buku cek; Pelindung dari plastik yang
melindungi fitur pengeluaran dari wadah untuk kain penyeka; Pelubang kertas; Pena penanda; Pena tarik; Pena
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tinta India; Pena untuk menulis dari kain tebal (felt); Pencatat nilai (barang cetakan); Penghancur CD untuk penggunaan
rumah atau kantor; Penghapus tulisan di papan tempat arsip (keperluan kantor); Penjepit uang; Penutup meja dari kertas;
Peralatan aktifitas terdiri dari stiker dan stempel karet; Peralatan belajar, terdiri dari penghapus pensil, penggaris untuk
menggambar, rautan pensil dan tempat pensil; Perangkat menulis; Perekat [perlengkapan kantor]; Perekat busa ganda;
Perekat elektrik PVC (alat tulis); Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Perencana (barang cetakan);
Peta; Pewarna poster; Pita plastik untuk kemasan; Plastik film dan kantong plastik untuk membungkus dan mengemas; Plastik
seal cup; Platban; Poster periklanan; Potongan kartun; Publikasi berkala; Publikasi cetak berkala; Publikasi cetak bulanan;
Publikasi cetak terkait dengan kegiatan anak-anak; Publikasi cetak untuk bisnis periklanan; Publikasi cetak untuk institusi
perguruan tinggi; Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara
yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Publikasi iklan tercetak; Publikasi mingguan (barang cetakan); Publikasi tercetak
dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen
proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk bahan ajar di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk berita
berkala di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen proyek; Publikasi
tercetak dalam bentuk berita berkala di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang hukum;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang
manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk buku di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk
buku petunjuk di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen proyek;
Publikasi tercetak dalam bentuk buku petunjuk di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di
bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk jurnal di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam
bentuk jurnal di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen bisnis; Publikasi
tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk laporan di bidang manajemen
strategis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di
bidang manajemen proyek; Publikasi tercetak dalam bentuk majalah di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak dalam
bentuk panduan di bidang manajemen bisnis; Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen proyek;
Publikasi tercetak dalam bentuk panduan di bidang manajemen strategis; Publikasi tercetak, yaitu, buku, majalah, jurnal,
direktori, pamflet, dan brosur yang berisi informasi rujukan mengenai berbagai topik di bidang keuangan, investasi,
kepemilikan korporasi dan bisnis; Publikasi untuk anak-anak; Publikasi untuk promosi; Publikasi yaitu buku pegangan
pengajaran, buku teknis, brosur, buku, poster, desain dan kertas perencanaan; Publikasi yang berisi deskripsi program;
Publikasi, majalah, brosur, selebaran; materi pendidikan dan pengajaran (kecuali aparatus); semua barang yang tersebut di
atas berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan perawatan pribadi; Pulpen; Replika dari tulang manusia dan binatang,
atau bagian dari tulang-tulang manusia, dan fosil untuk tujuan pendidikan (bahan-bahan pendidikan, kecuali aparat); Sarung
buku harian; Sarung dudukan toilet dari selulosa; Sarung dudukan toilet sekali pakai yang terbuat dari kertas; Selebaran iklan;
Selebaran panduan; Selebaran publisitas; Selotip kain; Selotip timbal ganda; Serbet kertas sekali pakai untuk menghilangkan
make-up; Serbet kertas untuk menghilangkan make-up; Sertifikat; Set cetak, portable [keperluan kantor]; Set lukisan anak-
anak; Spanduk dari kertas; Spanduk untuk di jalan terbuat dari kertas; Stempel (cap) dan stiker (alat tulis menulis); Stiker
(decalcomanias); Stiker cetakan; Stiker pelindung; Stiker perekat; Strip kartun cetak; Substrat pada mesin cetak, yaitu film
transparan, tak tembus cahaya, dan tembus cahaya untuk digunakan dengan mesin fotokopi yang menggunakan tinta, printer
laser, printer yang menggunakan tinta; Surat jaminan (barang cetakan); Surat kabar perusahaan; T-kotak untuk menggambar;
Tabel hitungan; Tabloid tercetak; Tabung fleksibel bukan dari logam; Tanah liat untuk membuat model; Tas goodie dari kertas
atau plastik; Tas plastik cendramata; Tas plastik dan kertas; Tas, amplop, kertas, dan kantong polietilen untuk pembungkus
(sediaan pembungkus); Tatakan kertas untuk hewan peliharaan; Teka teki silang; Tempat alat tulis menulis [set]; Tempat arsip
(keperluan kantor); Tempat buku cek; Tempat dokumen; Tempat dokumen (alat tulis; Tempat kartu identitas; Tempat
menyimpang buku tabungan; Tempat notepad; Tes cetak; Tiket cetak untuk acara olah raga dan hiburan; Tinta India; Tinta isi
ulang pulpen; Tisu; Tisu kertas; Transfer surat yang tercetak; Tutup Pot Bunga dari kertas; Ujung pena; Ukir-ukiran dari kertas;
Voucher; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah dari kertas untuk cairan; Wadah dokumen (alat tulis);
Warkat; Washi; agenda; agenda meja; alas [tatakan gelas] kartu; alas [tatakan gelas] kartu atau kardus; alas bahu dari kertas;
alas dan bantalan kertas atau karton untuk pelatihan toilet [alat bantu pelatihan untuk hewan]; alas dan bantalan pelatihan
rumah sekali pakai dari kertas atau karton untuk hewan peliharaan; alas kardus; alas kartu; alas kartu decanter; alas kartu
makan; alas kartu untuk gelas anggur; alas kartu untuk gelas bir; alas kartu untuk gelas minum; alas kecil ditempatkan di
bawah gelas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari dari kertas; alas kecil ditempatkan di bawah gelas dari karton; alas
kecil ditempatkan di bawah gelas untuk melindungi permukaan dari kondensasi; alas kertas [tatakan gelas] dari kertas; alas
kertas decanter; alas kertas koktail; alas kertas meja; alas kertas untuk gelas anggur; alas kertas untuk gelas bir; alas kertas
untuk peti; alas koin; alas koktail dari karton; alas kuda-kuda; alas makan dari karton; alas makan malam dari kertas; alas meja
dari kardus; alas meja tulis; alas minuman dari karton; alas minuman dari kertas; alas pengaturan tempat meja dari kardus;
alas pengaturan tempat meja dari kartu; alas pengaturan tempat meja dari kertas; alas piring dari kardus; alas piring dari
kertas; alas untuk gelas bir; alas [alat tulis] pena; alat atau bahan pendidikan dan pengajaran berupa rumus spesifik yang
terdiri dari 3 tahap terbuat dari karton atau kertas; alat bantu belajar (manual) dan buku untuk guru, orang tua dan anak-anak;
alat dan mesin penjilid buku [peralatan kantor]; alat kertas tulis; alat pasang pasang untuk negatif sinar-X untuk keperluan non-
medis; alat pelubang [keperluan kantor]; alat pemasang label; alat penjepit kertas; alat penomoran; alat seperti baki yang
digunakan untuk merakit potongan-potongan jenis logam menjadi kata-kata dan garis; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas
kop surat); alat tulis (kartu nama, kop surat); alat tulis kantor; alat tulis kertas; alat tulis kertas kantor; alat tulis menulis; alat
tulis tercetak; alat tulis, termasuk kertas, amplop, bantalan, kartu, surat, pena, dan pensil; alat untuk kesenian; alat untuk
memasang foto; alat vignetting; alat-alat pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); alat-alat untuk menulis; album; album
acara; album foto; album foto mini; album koin; album memo; album pernikahan; album prangko; album stiker; album tanda
tangan; album untuk lagu; almanak; amplop; amplop [alat tulis]; amplop botol dari kertas atau kardus; amplop kertas atau
plastik untuk kemasan; amplop kertas untuk kemasan; amplop manila; amplop plastik untuk kemasan; amplop surat; anggota
badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan]; angka [huruf cetak]; animasi cels; aplikator cat di
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sifat spons; atlas; bagian histologis untuk tujuan pengajaran; bahan ajar; bahan ajar [kecuali alat]; bahan ajar cetak dan materi
pengajaran, termasuk panduan, grafik, manual; bahan ajar kertas; bahan ajar kertas, yaitu, balok pengajaran; bahan ajar
tercetak; bahan cetak dalam sifat sampel warna; bahan cetakan; bahan dan alat menulis dan menggambar; bahan gambar
untuk papan tulis; bahan informasi untuk tujuan pengajaran [kecuali peralatan]; bahan kemasan dari karton atau kertas untuk
es; bahan kemasan karton; bahan kemasan plastik untuk sandwich; bahan kemasan terbuat dari karton; bahan kemasan
terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari kertas, kardus atau
plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan kemasan yang terbuat dari pengganti kertas berbasis mineral; bahan
mewarnai [instrumen gambar]; bahan pembungkus kertas; bahan pemodelan; bahan pemodelan aromatik; bahan pemodelan
dan senyawa untuk digunakan oleh anak-anak; bahan pemodelan seniman; bahan pendidikan dalam kelas ini dalam bentuk
buku, majalah, berita berkala dan pamflet; bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali aparat-aparatnya); bahan pengajaran
dan pengajaran; bahan pengajaran untuk tujuan informasi [kecuali peralatan]; bahan pengajaran untuk tujuan pendidikan
[kecuali peralatan]; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan
pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik; bahan penjilid buku; bahan penyaringan kertas;
bahan perekat untuk keperluan tulis menulis; bahan perekat untuk penggunaan kantor; bahan plastik untuk kemasan; bahan
promosi dan iklan; bahan seniman; bahan seniman dan menggambar; bahan untuk menjilid  buku dan kertas; bahan untuk
tulis menulis; bahan-bahan menggambar; bahan-bahan menggambar dan bahan-bahan untuk kesenian; bahan-bahan
pendidikan dan pengajaran; bahan-bahan pendidikan dan pengajaran (kecuali perkakas); bahan-bahan plastik untuk
pembungkus; bahan-bahan plastik untuk pengemasan dan pembungkus; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet,
majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep, brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid
buku; bahan/materi cetakan untuk tujuan iklan dan promosi; baki cat; baki file [keperluan kantor]; baki pena dan pensil; baki
pensil; baki surat; banner; bantalan; bantalan awal; bantalan karya seni; bantalan kertas menulis, melukis dan menggambar;
bantalan kertas sekali pakai atau selulosa untuk mengganti popok; bantalan kertas untuk mengganti popok; bantalan lepas;
bantalan linear sekali pakai yang tidak dipasang untuk kotoran hewan; bantalan liner sekali pakai yang tidak dipasang untuk
kotak kotoran hewan; bantalan meja kalender; bantalan pengingat resep; bantalan penyerap kertas dan selulosa untuk
digunakan dalam kemasan makanan; bantalan skor; bantalan slip akun; bantalan stempel; bantalan tinta; bantalan tinta untuk
segel; bantalan untuk menggambar; barang cetakan; barang cetakan (kecuali buku dan majalah berkala); barang cetakan
bertanda tangan; barang cetakan dibidang komputer; barang cetakan dibidang komputer tablet; barang cetakan dibidang
produk multimedia, produk interaktif dan layanan daring; barang cetakan digital; barang cetakan untuk informasi pengetahuan;
barang cetakan yang berhubungan dengan pendidikan, tes dan penilaian psikologis; barang cetakan yang berkaitan dengan
pendidikan kesehatan; barang-barang cetakan; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari karton;
barang-barang dari kertas; barang-barang publikasi tercetak; barang-barang yang terbuat dari kardus; batu litograf; batu tinta
[tempat penampungan tinta]; benang untuk penjilid buku; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari bubur kertas; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari karton; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; bendera dan panji-panji
kertas; bendera hiasan kertas; bendera kertas; bentuk akuntansi; bentuk kertas die-cut; besi penjepit pada ordner/ box file;
binder; bingkai foto; bingkai foto dari kertas; bingkai fotografi atau karya seni; bingkai susun [cetakan]; blok kertas menulis,
melukis dan menggambar untuk seniman; blok pencetakan; bloknote untuk menulis; bola langit; bola terestrial; bola untuk
bolpoin; bolpen; bolpoin; brosur; brosur cetak; brosur di bidang hukum; brosur komputer; brosur yang dicetak; buklet; buklet
informasi; buklet yang dicetak; buku; buku Anak-anak; buku agama; buku agenda; buku akun; buku alamat; buku anak-anak
memasukkan komponen audio; buku bayi [buku cerita]; buku bayi [buku memori]; buku bergambar; buku besar [buku]; buku
catatan; buku catatan [akta judul mobil]; buku catatan [log kapal]; buku catatan [pembukuan]; buku catatan [penerbangan];
buku catatan bisnis; buku catatan hukum; buku catatan pengeluaran; buku catatan wartawan; buku catatan yang bisa diisi
ulang; buku cek; buku cerita; buku cerita anak-anak; buku cetak; buku cetak di bidang pendidikan musik; buku cetak di bidang
pengenalan produk; buku contoh penutup dinding; buku contoh wallpaper; buku dalam bidang olahraga elektronik dan
permainan video; buku dan buklet; buku data; buku dikte; buku doa; buku fiksi; buku fiksi dan non fiksi tentang berbagai topik;
buku flip; buku gambar; buku giro; buku hadiah; buku harian; buku harian (diary); buku harian berlapis kulit; buku harian meja;
buku harian perjanjian; buku harian saku; buku indeks; buku informasi; buku intisari hukum; buku jurnal kosong; buku kecil
untuk bermain golf; buku kecil untuk dijual dengan kaset audio; buku kegiatan; buku kegiatan anak-anak; buku kerja [kosong];
buku kerja yang berisi latihan; buku komik manga; buku komik; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan, selain untuk
permainan; buku komposisi; buku kupon; buku kwitansi; buku lagu; buku latihan [kosong]; buku masakan; buku meja kopi;
buku memo; buku memorandum; buku memorandum saku; buku memori bayi; buku menu; buku mewarnai; buku musik cetak;
buku naskah; buku nomor telepon; buku non-fiksi; buku nyanyian pujian; buku panduan; buku partitur musik; buku pedoman
[buku penuntun]; buku pedoman komputer; buku pegangan; buku pelajaran; buku pencatat [alat tulis]; buku pendidikan; buku
pendidikan interaktif anak-anak; buku penerimaan kas; buku peringatan perayaan; buku perjalanan; buku perjanjian; buku
pernikahan; buku petunjuk (dalam bentuk barang cetakan); buku petunjuk permainan komputer; buku petunjuk untuk tujuan
pengajaran; buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca
komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan
dapat dibawa tercetak; buku pop-up; buku referensi; buku resep; buku saku/buku kecil; buku salin; buku seri fiksi dan non fiksi,
buku komik, novel grafis, cerita dalam bentuk ilustrasi dan cerita buku komik, papan cerita (storyboard) dan karya seni; buku
sketsa; buku sketsa seniman; buku statistik, buku panduan, dan buku referensi, semua yang terkait dalam bidang bola basket;
buku stiker; buku sumber daya; buku tagihan; buku tahan air; buku tahunan sekolah; buku tamu; buku tanda setoran; buku
tanda tangan; buku tanda terima; buku tempel; buku tulis; buku tutorial di bidang memasak; buku ulang tahun; buku voucher;
buku wirebound; buku-buku mandi vinyl; buku-buku memori [album foto]; buku-buku musik; buku-buku telepon dan alamat;
buletin; buletin [barang cetakan]; buletin berita [barang cetakan]; buletin cetak; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus
atau pengemasan; bungkus kado plastik; busur derajat untuk digunakan sebagai instrumen menggambar; busur kertas
dekoratif untuk pembungkus; busur kertas, selain hiasan rambut; busur kertas, selain pakaian laki-laki; busur kertas, selain
pakaian laki-laki atau hiasan rambut; cairan koreksi untuk dokumen; cairan koreksi untuk mencetak blok; cairan koreksi untuk
mengetik [keperluan kantor]; cairan penghapus [keperluan kantor]; cairan penghapus untuk keperluan tulis menulis; cap
[stempel]; case dan pemegang paspor; cat air; cat air lukis; catatan seminar yang dicetak; cek bank; cek perjalanan; cek yang
belum ditulis; ceret cat; ceret cat plastik; cerita cetak dalam bentuk ilustrasi; cetak biru; cetakan [ukiran]; cetakan bergambar;
cetakan dalam sifat foto; cetakan dan buku; cetakan foto; cetakan grafis; cetakan kartun; cetakan litograf; cetakan seni;
cetakan seni grafis; cetakan silkscreen; cetakan untuk pemodelan tanah liat [bahan seniman]; cetakan warna;
chromolithographs [chromos]; daftar alamat; daftar harga dicetak; dayung cat; decalcomania; dekal; dekal dan stiker bemper;
dekorasi kardus untuk bahan makanan; dekorasi kertas untuk kue; dekorasi pesta dari kertas; dekorasi pesta kertas metalik;
desain bordir [pola]; diagram; diagram pedoman terapi medis yang tercetak; diagram yang dicetak; dicetak label baru untuk
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botol anggur; dicetak lembar jawaban survei; dicetak materi kursus korespondensi; dicetak pola menjahit; dicetak pola rajutan;
direktori [barang cetakan]; direktori hotel; direktori kota; direktori rahasia; direktori telepon; dispenser perekat otomatis untuk
penggunaan kantor; dispenser pita perekat [kebutuhan kantor]; dispenser pita perekat otomatis untuk penggunaan kantor;
dispenser pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; dudukan gambar terbuat dari kertas; dudukan untuk
aksesori meja; duplikator; duplikator bantuan; duplikator putar; electrotypes; elemen ketik mesin tik; emblem dicetak; emblem
kertas; ensiklopedi; etsa; etsa seni; extender pensil; extender pensil dan toppers; figur model [ornamen] terbuat dari karton;
figur model [ornamen] terbuat dari kertas; figura karya seni; file dokumen [alat tulis]; file kartu; file surat; film dan tas untuk
pembungkus dan pengemasan     ; film kemasan plastik fleksibel dijual dalam jumlah besar ke produsen industri dan
komersial; film koreksi untuk mengetik; film plastik digunakan sebagai kemasan untuk makanan; film plastik pembungkus
makanan untuk keperluan industri; film plastik pembungkus makanan untuk penggunaan rumah tangga; film plastik perekat
untuk kemasan; film plastik perekat untuk pembungkus; film plastik perekat untuk pembungkus dan pengemasan; film plastik
susut untuk pembungkus; film plastik untuk kemasan; film plastik untuk pembungkus; film plastik untuk pembungkus makanan;
film selulosa asetat untuk kemasan; film selulosa asetat untuk pembungkus; filter kertas kopi; filter kertas untuk pembuat kopi;
flip chart; flow sheet [materi cetakan]; foil perekat [alat tulis]; foil plastik; folder alat tulis; folder dokumen dalam bentuk dompet;
folder gantung; folder informasi tercetak; folder kertas; folder paspor terbuat dari kulit; folder presentasi; folder untuk cetak biru;
folder untuk surat; font pencetakan; formulir; formulir aplikasi giro; formulir aplikasi kegiatan devisa; formulir aplikasi kredit;
formulir aplikasi penukaran uang (money changer); formulir aplikasi transfer; formulir bisnis; formulir instrumen yang dapat
dinegosiasikan; formulir kosong; formulir pemesanan; formulir pemesanan untuk digunakan dalam belanja rumah; formulir
yang dicetak sebagian; formulir, dicetak; foto berbingkai; foto terpasang dan tidak terpasang; foto yang ditandatangani; foto-
foto; foto-foto [dicetak]; foto-foto pemain yang dapat dikoleksi; fusuma-gami [kertas untuk partisi geser dalam ruang Jepang];
gagang kuas; gagang kuas dari logam; gagang kuas, bukan dari logam; gambar; gambar berbingkai; gambar seni; gambar
stempel; gambar tempel; gambar-gambar; gelang untuk retensi alat tulis; getah [perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah
tangga; glitter dekoratif untuk keperluan alat tulis; glitter untuk keperluan alat tulis; gluten [lem] untuk keperluan alat tulis atau
rumah tangga; grafik informasi pengukuran dan dosis obat anak; grafik lingkaran bergulir; grafik skor; grafik yang dicetak;
gulungan kertas toilet; gulungan kertas untuk mesin hitung; gulungan kertas untuk printer; gulungan untuk mesin tik; gulungan
untuk pita tinta; gulungan yang dapat ditarik untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; gunung cap; hadiah alat tulis,
yaitu tas, kotak, bahan dan label pembungkus (kertas atau plastik); halaman album foto; halaman lembar memo; halaman
penyimpanan arsip; halaman plastik dengan saku untuk memegang foto; halaman plastik dengan saku untuk memegang kartu
perdagangan; halaman plastik dengan saku untuk memegang tanda terima; halaman untuk mewarnai; handuk kertas; handuk
kertas untuk keperluan dapur; handuk kertas untuk tangan; handuk kertas yang higienis; handuk muka dari kertas; hektograf;
hewan model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hewan model [ornamen] terbuat dari karton; hewan model [ornamen]
terbuat dari kertas; hiasan kertas dekoratif; hiasan meja [alas] terbuat dari kartu; hiasan meja [alas] terbuat dari kertas; hiasan
meja [ornamen] terbuat dari bubur kertas; hiasan meja [ornamen] terbuat dari kardus; hiasan meja [ornamen] terbuat dari
kertas; hologram tercetak; horoskop dicetak; hosho-gami [kertas Jepang tebal]; huruf [huruf cetak]; huruf cetak [angka dan
huruf]; huruf cetak font untuk mesin tik; huruf dan angka yang didukung perekat [alat tulis]; huruf dan angka yang didukung
perekat yang terbuat dari vinil; huruf dan angka yang terbuat dari kertas; huruf-huruf baja; huruf-huruf cetak; huruf-huruf cetak,
blok-blok cetak; ilustrasi; indeks; indeks telepon; indikator tanggal; instruksi manual; instruksi manual musik; instruksi manual
untuk komputer; instruksi manual untuk peralatan olahraga; instruksi manual untuk permainan peran; instruksi manual untuk
synthesizer musik; instrumen menggambar; instrumen menggambar papan tulis; instrumen menggambar untuk papan tulis;
instrumen penyusunan; isi ulang kalender; isi ulang kartrid untuk pena tinta; isi ulang penghapus pensil; isi ulang tinta pena; isi
ulang untuk instrumen gambar; isi ulang untuk pulpen; isian kardus; isian kertas; isian kertas atau kardus; isinglass untuk
keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; jadwal perjalanan cetak; jangka; jangka untuk menggambar; jaringan kasar
untuk keperluan kosmetik; jarum etsa; jenis huruf; jenis pencetakan; jepit pena; jurnal; jurnal [publikasi]; jurnal hukum; jurnal
kosong; jurnal medis; jurnal perdagangan; jurnal perjalanan; kain dilekatkan untuk keperluan alat tulis; kain kalkir; kain penjilid
buku; kain untuk penjilid buku; kalender; kalender advent; kalender berdiri; kalender dicetak; kalender dinding; kalender meja;
kalender meja berdiri; kalender saku; kalender sobek; kaleng pensil; kamus; kamus geografi; kantong [alat tulis]; kantong
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan
barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk kemasan;
kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari
kertas untuk kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong dokumen untuk penggunaan alat tulis; kantong hadiah
kertas; kantong kado dari kertas atau plastik; kantong kertas; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas
belanja; kantong kertas berbentuk kerucut; kantong kertas berlapis; kantong kertas sampah; kantong kertas untuk digunakan
dalam sterilisasi instrumen medis; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong
kertas untuk pembungkus; kantong kertas untuk popok sekali pakai; kantong makan siang dari kertas atau plastik; kantong
makan siang daro kertas; kantong penyimpanan makanan dari plastik untuk penggunaan rumah tangga; kantong plastik;
kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk es kemasan; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk keperluan rumah tangga; kantong plastik untuk keperluan umum; kantong plastik untuk
memasak di oven; kantong plastik untuk membuang makanan tengik; kantong plastik untuk membuang popok bekas; kantong
plastik untuk memuat popok bekas; kantong plastik untuk mengamankan barang-barang berharga; kantong plastik untuk
mengawetkan makanan tengik; kantong plastik untuk pembuangan limbah hewan peliharaan; kantong plastik untuk
pembuangan pakaian dalam; kantong plastik untuk pembungkus; kantong plastik untuk pengepakan; kantong plastik untuk
pengepakan dan pengemasan; kantong plastik untuk penghilang bau; kantong plastik untuk popok sekali pakai; kantong
plastik untuk produk makanan; kantong sampah dari kertas atau plastik; kantong sampah dari plastik untuk popok sekali pakai;
kantong sampah kertas untuk keperluan rumah tangga; kantong sampah plastik; kantong sampah plastik untuk keperluan
rumah tangga; kantong sampah plastik untuk membuang sampah/limbah hewan peliharaan; kantong sandwich dari kertas;
kantong sandwich dari kertas atau plastik; kantong sandwich plastik; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang
disterilkan; kantong surat kertas; kantong surat yang terbuat dari kertas; kantong untuk alat tulis; kantong untuk memasak
dengan microwave; kantong untuk pesta dari plastik; kantong-kantong terbuat dari kertas atau plastik; kanvas dan papan
seniman; kanvas sutra untuk melukis; kanvas untuk melukis; kapsul kertas cappuccino kosong; kapsul kertas coklat kosong;
kapsul kertas teh kosong; kapsul kopi ginseng kosong dari kertas; kapsul kopi jelai kosong dari kertas; kapsul kopi kosong dari
kertas; kapur; kapur papan tulis; kapur penanda; kapur penjahit; kapur tulis; kapur untuk litografi; kapur untuk papan tulis;
karangan bunga hias kertas untuk pesta; kardus pembawa makanan dan minuman; kardus yang terbuat dari kertas mulberry
[senkasi]; karet gelang [keperluan kantor]; karet gelang untuk mengikat barang [keperluan kantor atau rumah tangga];
karikatur; karton; karton bergelombang; karton bristol; karton kardus; karton telur yang terbuat dari kertas; karton*; kartrid tinta
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untuk pena; kartrid tinta untuk pulpen; kartu Natal; kartu acara; kartu alas gelas/piring; kartu bergambar; kartu berlubang untuk
alat tenun Jacquard; kartu bertuliskan salam universal; kartu bisbol; kartu catatan; kartu catatan kosong; kartu catatan sosial;
kartu dagang; kartu debit tidak bersandi; kartu flash [bahan ajar]; kartu hadiah; kartu hadiah bersandi non-magnetik; kartu
indeks [alat tulis]; kartu informasi tercetak; kartu kertas (kosong) untuk merekam data; kartu kosong; kartu kredit (bukan
magnetik); kartu kredit, kartu hadiah, dan kartu telepon yang tidak dikodekan secara magnetis; kartu kunjungan; kartu liburan;
kartu loyalitas tidak bersandi; kartu menu; kartu menu yang digantung di pintu dari karton; kartu motivasi; kartu nama; kartu
pengumuman [alat tulis]; kartu penilaian; kartu perdagangan olahraga; kartu perdagangan yang dikoleksi; kartu perdagangan,
selain untuk permainan; kartu pernikahan; kartu pos; kartu pos gambar; kartu pos kosong atau dicetak sebagian; kartu resep
dicetak; kartu respons surat tercetak; kartu skor golf; kartu tagihan tidak bersandi; kartu tempat duduk; kartu tercetak; kartu
tercetak dan dokumen administrasi pribadi tanpa pengkodean magnetik kertas atau kardus untuk dijual kepada organisasi
penerbit, yang terdiri dari area yang dapat dibaca mesin, yaitu, kartu identitas, kartu telepon, cek, kartu kredit, kartu bank,
paspor, dokumen visa, surat izin mengemudi , kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, izin untuk tinggal, dan kartu
untuk menunjukkan kredensial profesional medis; kartu trivia [bahan ajar]; kartu tunai tidak bersandi; kartu ucapan; kartu
ucapan musikal; kartu ucapan pop-up; kartu ucapan selamat; kartu ucapan tercetak dengan informasi elektronik yang
tersimpan di dalamnya; kartu ulang tahun; kartu undangan; kartu untuk alas minuman; kartu untuk digunakan dengan
pembungkus kado; kartu-kartu; kartu-kartu (bukan magnetik); kartu-kartu perdagangan; kartu-kartu terbuat dari kertas; kartun
koran [barang cetakan]; karung kertas; karya kaligrafi; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kardus; karya seni kertas;
karya seni litograf; kasa-gami [kertas diminyaki untuk payung kertas]; kaset kertas dan kartu untuk merekam program
komputer; kasus cap; kasus paspor dari kulit; kasus stensil; katalog; katalog belanja rumah; katalog pesanan surat; katalog
yang berkaitan dengan perkakas dan peralatan musik; katalog yang menampilkan barang dagangan permainan komputer;
katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil perangkat elektronik genggam dan digital mobil untuk
mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik, video, pesan singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan
multimedia lainnya serta data digital lainnya; katalog yang terkait dengan perangkat komputer; kebutuhan alat tulis dan kantor,
kecuali furnitur; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kantong
semen dari plastik; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang
dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton;
kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; keperluan kantor [kecuali perabot]; keperluan kantor, kecuali furnitur; kerajinan
kertas [seni dan kerajinan]; keranjang meja untuk aksesori meja; kertas HVS; kertas amplop; kertas anti jamur; kertas
belanjaan; kertas beras *; kertas berbentuk pita untuk pembungkus kado; kertas bercahaya; kertas bergalur [media
bergelombang]; kertas bergelombang; kertas bubur kayu; kertas buram; kertas catatan; kertas catatan berperekat; kertas
catatan dengan perekat; kertas catatan tablet; kertas cetak; kertas cetak digital; kertas cetak dye-sublimation; kertas cetak
laser; kertas cetak offset untuk pamflet; kertas crêpe untuk keperluan rumah tangga; kertas dan karton; kertas dan karton dan
barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop, buku catatan, kalendar; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertas dapur; kertas daur ulang; kertas dekoratif bagian tengah; kertas dekoratif dicetak; kertas dilaminasi; kertas
dilekatkan; kertas direktori; kertas duplikat; kertas elektrostatik; kertas file; kertas fluorescent; kertas fotokopi; kertas fotokopi
[alat tulis]; kertas fotokopi berlapis plastik; kertas fotokopi tanpa karbon; kertas gading; kertas gambar; kertas grafik; kertas
grafik untuk menggambar dan membuat sketsa; kertas ikatan daur ulang; kertas ikatan lilin; kertas ikatan sintetis; kertas isap;
kertas joss; kertas kado; kertas kakao kosong; kertas kalender; kertas kaligrafi; kertas kalkir; kertas kanvas; kertas karbon;
kertas karton; kertas karton kosong; kertas karton putih; kertas karton take-out untuk makanan; kertas karton untuk
mengirimkan barang; kertas kartu nama [setengah jadi]; kertas kartu pos; kertas komputer; kertas konstruksi; kertas kop surat;
kertas kopi barley kosong; kertas kopi kosong; kertas koran; kertas kraft; kertas krep; kertas kue dekorasi; kertas kulit bawang;
kertas kulit imitasi; kertas label; kertas label gantung; kertas lepas; kertas lilin; kertas magnetik; kertas majalah; kertas
memerintah; kertas mesin tik; kertas mulsa; kertas musik; kertas offset; kertas origami; kertas pelapis; kertas pembungkus;
kertas pembungkus dekoratif; kertas pembungkus kado; kertas pembungkus kado logam; kertas pembungkus makanan;
kertas pembungkus mesiu; kertas pembungkus untuk permen; kertas pemeriksaan; kertas penanda; kertas pencetak foto;
kertas pengaman; kertas pengisi; kertas penutup; kertas penutup kursi toilet; kertas penyerap; kertas peraga kartu; kertas
perak; kertas perkamen; kertas plastik; kertas rak; kertas reproduksi; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon
untuk menghasilkan banyak salinan.; kertas ringan yang digunakan dengan kertas karbon untuk menghasilkan banyak
salinan. [alat tulis]; kertas sarang lebah; kertas saring; kertas selofan moistureproof; kertas seni; kertas sensitif panas; kertas
serat; kertas serat kayu; kertas serbet; kertas sertifikat stok; kertas setengah jadi; kertas sintetis; kertas stensil [kertas stensil];
kertas surat; kertas tahan air; kertas tahan asam; kertas tahan panas; kertas teh kosong; kertas tempel; kertas termal dilapisi;
kertas termal dilapisi industri untuk pencetakan; kertas termal industri yang tidak dilapisi untuk pencetakan; kertas termal tanpa
pelapis; kertas tissue kering; kertas tisu; kertas tisu untuk membuat kertas stensil; kertas toilet; kertas transfer panas; kertas
transmisi faksimili; kertas tulis; kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas tulis dengan kualitas tinggi (bond paper); kertas untuk
cek bank; kertas untuk cek perjalanan; kertas untuk digunakan dalam industri seni grafis; kertas untuk digunakan dalam
pembuatan kantong teh; kertas untuk digunakan dalam pembuatan tirai bedah; kertas untuk digunakan dalam pembuatan
wallpaper; kertas untuk fotokopi; kertas untuk keperluan industri; kertas untuk keperluan rumah tangga; kertas untuk keperluan
rumah tangga dan industri; kertas untuk kertas kop surat; kertas untuk melukis dan kaligrafi; kertas untuk memasak; kertas
untuk membuat tas dan karung; kertas untuk mencetak foto; kertas untuk mencetak foto [tidak peka secara kimia]; kertas
untuk menutupi buku; kertas untuk menyimpan buku; kertas untuk mesin rekaman; kertas untuk pembungkus bunga dan
pajangan bunga; kertas untuk pembungkus dan pengemasan; kertas untuk radiogram; kertas untuk tabel pemeriksaan medis;
kertas xerografis; kertas yang mengandung mika; kertas yang mengkilap dan transparan; kertas yang sekali pakai; kertas*;
kertas-kertas kemasan; kit kertas seni dan kerajinan anak-anak; kit pembuangan kantong plastik untuk pembuangan rumput
dan daun; klip kertas; klip pengikat; klip surat; klip uang; klip uang dari logam mulia; klip uang logam; klip uang, bukan dari
logam; klip untuk dokumen; klip untuk kantor; klip untuk pemegang lencana nama [keperluan kantor]; klise-klise; kohzo-gami
[kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; kolase; kolator untuk penggunaan kantor; komik; kompas [instrumen gambar];
komplotan sudut [instrumen gambar]; koran; koran harian; koran untuk sirkulasi umum; kotak alat tulis; kotak alat tulis (alat
tulis); kotak cat; kotak cat dan kuas; kotak cat untuk digunakan di sekolah; kotak cek; kotak dari karton; kotak display kardus;
kotak display kertas; kotak display kertas atau kardus; kotak display stiker terbuat dari karton; kotak file untuk penyimpanan
catatan bisnis dan pribadi; kotak file untuk penyimpanan majalah; kotak geser [instrumen gambar]; kotak hadiah dari kardus;
kotak hadiah dari karton atau kertas; kotak hadiah dari kertas; kotak hadiah kertas; kotak kardus; kotak kardus dilipat; kotak
kardus untuk pesta; kotak karton bergelombang; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak kemasan
kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak kerajinan
untuk konstruksi model dari bubur kertas; kotak kertas; kotak kertas atau kardus; kotak kertas untuk menyimpan kartu ucapan;
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kotak kertas yang bisa dilipat; kotak kue dari kardus; kotak kue dari karton; kotak papan serat; kotak pena; kotak pena dan
pensil; kotak pensil; kotak penyimpanan foto; kotak penyimpanan rekaman bergelombang; kotak penyusunan; kotak
persediaan sekolah yang terdiri dari berbagai kombinasi persediaan sekolah terpilih, yaitu, alat tulis, pena, pensil, pensil
mekanik, penghapus, penanda, krayon, pena penanda berwarna, map, buku catatan, kertas, busur derajat, klip kertas,
peruncing pensil, alat genggam dipasang pada pensil/pena untuk menulis, lem dan penanda buku; kotak pesta dari karton
atau kertas; kotak pizza dari kardus; kotak tampilan yang terbuat dari karton; kotak topi kardus; kotak topi kertas; kotak untuk
dokumen; kotak untuk instrumen gambar; kotak untuk menggambar; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; kotak-
kotak untuk cap [segel]; krayon; krayon lilin; krayon litograf; kuas cat; kuas pelukis; kuas tulis; kuas untuk dekorator; kuas
untuk melukis; kuas untuk melukis kaligrafi; kuda-kuda untuk kanvas-kanvas lukisan para pelukis; kuda-kuda untuk melukis;
kue toppers kertas; kuesioner yang dicetak; kuliah cetak; kunci mesin tik; kupon dicetak; kupon diskon dicetak; kurikulum
cetak; kurva menggambar; kurva penyusunan; label alamat; label bagasi dari kardus; label bagasi tercetak; label botol anggur
handpainted kertas; label dari karton; label dari kertas; label gantung dari kardus; label harga; label harga kardus; label harga
kertas; label kecil tercetak atau dekoratif yang ditempel ke sebuah buku; label kertas; label kertas atau karton; label kertas
bagasi; label kertas berperekat; label kertas dicetak; label kertas kosong atau sebagian dicetak; label kertas menghapus
basah; label penanda; label pengiriman kertas; label perekat (alat tulis); label perekat kertas; label perekat untuk dicetak
dengan informasi medis personal [bukan dari tekstil]; label termal yang belum dicetak; label, bukan dari tekstil, untuk kode
batang; laci kertas; laci kertas beraroma; laci kertas, diberi wewangian atau tidak; lakban; laminator dokumen untuk
penggunaan kantor; lapisan (plastik) untuk membungkus makanan; lapisan tipis plastik untuk pembungkus; laporan hukum;
laporan konsumen yang dicetak; laporan penelitian tercetak; laporan tahunan [publikasi tercetak]; laporan tercetak; latihan dan
spanduk kertas senam; lead pensil; lem arabic untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem gelatin alga merah untuk
keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem gelatin untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem glitter untuk keperluan
alat tulis; lem kain untuk keperluan rumah tangga; lem kertas; lem lateks untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; lem
pena untuk keperluan alat tulis; lem rumput laut untuk alat tulis; lem untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; lem untuk
keperluan alat tulis; lem untuk keperluan rumah tangga; lem untuk penggunaan kantor; lemari untuk alat tulis [keperluan
kantor]; lembar informasi; lembar informasi yang dicetak; lembar instruksi; lembar jawaban yang dicetak; lembar kontrol
kelembaban kertas atau plastik untuk kemasan bahan makanan; lembar musik; lembar polypropylene  untuk pembungkus;
lembar prangko peringatan perayaan; lembar skor; lembar tinta untuk duplikator; lembar tinta untuk mesin reproduksi
dokumen; lembar tinta untuk reproduksi gambar di industri percetakan; lembar viscose untuk pembungkus; lembaran kertas
[alat tulis]; lembaran kertas atau plastik penyerap untuk kemasan bahan makanan; lembaran kertas untuk mencatat; lembaran
musik tercetak; lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan, papan tanda/sign,
tampilan, label, grafik, dan dekorasi, yaitu perekat pada media cetak dan perekat pada lapisan tipis pelindung; lembaran
plastik berlapis perekat untuk keperluan alat tulis; lembaran plastik berperekat untuk rak pelapis; lembaran plastik tembus
cahaya untuk keperluan kantor; lembaran plastik, film dan tas untuk pembungkus dan pengemasan; lembaran plastik, film dan
tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; lembaran selulosa reklamasi
untuk pembungkus; lembaran selulosa reklamasi untuk pembungkus [kertas plastik]; lembaran tipis plastik untuk pengemasan
dan pembungkus; lencana kardus; lencana kertas; lencana nama kertas; lengan plastik untuk memegang kartu bisbol; lengan
untuk memegang dan melindungi prangko; linen meja dari kertas; liner yang tidak dipasang untuk kotak kotoran hewan
peliharaan; liners kotak kucing dalam bentuk kantong plastik; litograf; litograf berbingkai; litograf yang dibingkai; lukisan;
lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; lukisan mitt untuk mengaplikasikan cat; majalah; majalah [majalah berkala]; majalah
berkala; majalah cetak; majalah cetak di bidang drama; majalah cetak di bidang film; majalah cetak di bidang musik; majalah
cetak di bidang pariwisata; majalah cetak di bidang seni figuratif; majalah cetak di bidang tari; majalah daftar televisi; majalah
dalam bidang bola basket, katalog dalam bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang
berkaitan dengan bola basket, kertas yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio,
kartu undangan, sertifikat yang telah dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik
untuk topik-topik bola basket; majalah dalam penerbangan; majalah dibidang cerita buku komik, papan cerita dan karya seni;
majalah fitur umum; majalah komputer; majalah musik; majalah perjalanan; majalah poster; majalah-majalah; makalah
elektrokardiograf; makalah publikasi; malam penyegel; manual; manual [buku pegangan]; manual instruksi permainan
komputer; manual komputer; manual pelatihan; manual pengguna komputer; manual program komputer; manual tercetak;
map; map lembaran lepas; map plastik; map surat; map untuk kertas; master roh untuk mimeographing; mata pena; mata
pena dari emas; mata pena untuk alat tulis; materi instruksional tercetak tentang telekomunikasi; materi pelatihan tercetak;
materi pemasaran dan promosi dalam bentuk cetak; materi pendidikan tercetak; materi pendidikan untuk tujuan pengajaran
[kecuali peralatan]; materi pengajaran, pendidikan, dan pengajaran yang dicetak; materi promosi tercetak; materi promosi
tercetak, termasuk selebaran, buku catatan, dan brosur yang menampilkan dan memberikan informasi di bidang produk
pertanian dan hortikultura; menambahkan kertas mesin; mencetak dalam sifat gambar; menelusuri jarum untuk keperluan
menggambar; mengatur kotak untuk menggambar; menggambar kuas; menghapus perisai; menghapus produk; menu yang
dicetak; menulis atau menggambar buku; menulis papan tulis; menyegel senyawa untuk keperluan alat tulis; menyegel wafer;
menyoroti pena; menyoroti penanda; mesin cetak label; mesin cetak label [keperluan kantor]; mesin cetak label untuk
keperluan rumah tangga atau alat tulis; mesin cetak printwriter; mesin dispenser klip kertas otomatis untuk penggunaan kantor
atau alat tulis; mesin franking untuk penggunaan kantor; mesin huruf kantor; mesin kantor decollating; mesin kertas; mesin
kertas lipat untuk penggunaan kantor; mesin kertas untuk penggunaan kantor; mesin ketik dan alat alat kantor (kecuali
perabot); mesin laminating untuk penggunaan rumah dan kantor; mesin pelabelan kantor; mesin pembatalan prangko; mesin
penandaan untuk mencegah penipuan; mesin pengalamatan; mesin pengasah pensil, listrik atau non-listrik; mesin penghapus
stempel; mesin pengikat spiral untuk penggunaan kantor; mesin pengisi kertas untuk penggunaan kantor; mesin penjilid buku
untuk penggunaan kantor; mesin penjilid dokumen untuk penggunaan kantor; mesin penjilid kertas untuk penggunaan kantor;
mesin penyegel amplop untuk kantor; mesin penyegel untuk kantor; mesin peraut pinsil elektrik atau tidak elektrik; mesin
perekat untuk penggunaan rumah dan kantor; mesin stapel [keperluan kantor]; mesin stencilling; mesin stensil; mesin tik;
mesin tik dan keperluan kantor (kecuali perabot kantor); mesin tik dan perkeperluanan kantor [kecuali furnitur]; mesin tik
elektronik; mesin tik listrik; mesin tik mesin tik; mesin tik, listrik atau non-listrik; mesin tulis jenis kantor; mesin tulis manual dan
elektrik; mesin untuk memasukkan surat untuk penggunaan kantor; mimeografi [duplikator]; mistar / penggaris persegi untuk
menggambar; mistar / penggaris untuk menggambar; mistar / penggaris untuk merancang; mizuhiki [string kertas upacara
Jepang]; mobil model skala [ornamen] dari bubur kertas; mobil model skala [ornamen] dari kardus; mobil model skala
[ornamen] kertas; model [ornamen] terbuat dari bubur kertas; model [ornamen] terbuat dari kardus; model [ornamen] terbuat
dari kertas; model anatomi untuk keperluan pengajaran dan pendidikan; model arsitek; model kendaraan [ornamen] terbuat
dari bubur kertas; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kardus; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kertas; model lilin,
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bukan untuk keperluan gigi; model mobil [ornamen] terbuat dari kardus; model mobil [ornamen] terbuat dari kertas; model
mobil [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; model mobil miniatur [ornamen] dari bubur kertas; model mobil miniatur
[ornamen] dari kardus; model mobil miniatur [ornamen] kertas; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari bubur kertas;
model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kardus; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kertas; model skala
[ornamen] dari bubur kertas; model skala [ornamen] dari kardus; model skala [ornamen] kertas; model tiga dimensi untuk
tujuan pendidikan; monograf; mount fotografi atau seni kertas atau karton; mural dalam sifat karya seni litograf; mural dalam
sifat lukisan; mural dalam sifat poster; mural dalam sifat tempelan [decalcomanias]; mural di alam decalcomanias; mural di
sifat gambar; mural di sifat lukisan [gambar]; mural di sifat stiker; mural foto; mural yang dilukis; nama lencana [keperluan
kantor]; nama lencana kertas; nama lencana plastik [keperluan kantor]; nama pemegang lencana [keperluan kantor]; nampan
pena; nampan surat; nampan untuk memegang instrumen gambar; nampan untuk memegang instrumen penyusunan;
nampan untuk memilah dan menghitung uang; notasi musik (barang cetakan); notebook dengan spiral; notebook kertas;
notebook kertas kosong; notebook perjalanan; notebook stenograf; notes bergambar; novel; novel grafis; novel roman;
oleograf; omikuji [tempat keramat] [lembaran kertas yang dicetak digunakan untuk meramal]; organ rumah; organizer untuk
penggunaan alat tulis; ornamen [patung] terbuat dari kardus; ornamen [patung] terbuat dari kertas; ornamen [patung] yang
terbuat dari papier mâché; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari karton; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari
kertas; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari bubur kertas; ornamen pesta dari kertas; ornamen yang terbuat dari
bubur kertas; ornamen yang terbuat dari karton; ornamen yang terbuat dari kertas; packing [bantalan, isian] bahan kertas;
pajang spanduk kertas; pajangan spanduk karton; pajangan spanduk kertas; paku payung; palet cat air; palet seniman; palet
untuk pelukis; pamflet; pamflet di bidang penjualan real estat; pamflet iklan; pamflet tercetak; panduan belajar; panduan cetak;
panduan huruf; panduan kegiatan mengajar cetak; panduan penggunaan perangkat keras komputer tercetak; panduan
penomoran; panduan program televisi; panduan saku referensi cepat [barang cetakan]; panduan strategi untuk permainan;
panduan strategi untuk permainan, tercetak; panduan sudut [instrumen gambar]; panduan televisi; panel kanvas untuk
seniman; panji-panji kertas; panji-panji yang terbuat dari kertas; pantograf [instrumen gambar]; papan alas; papan bubur kayu
[alat tulis]; papan cat air; papan gambar; papan gambar [artikel pelukis]; papan gambar dan lukis (dari) karton; papan gambar
membingkai alas; papan giling; papan iklan cetak dari karton; papan iklan cetak kertas; papan iklan dari kertas atau kardus;
papan iklan kertas atau karton; papan iklan kertas atau karton cetak; papan iklan tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari
kertas; papan iklan tercetak dari kertas atau karton; papan iklan yang dibuat dari bahan kardus; papan iklan yang terbuat dari
kertas dan karton; papan ilustrasi; papan kardus; papan kertas; papan kertas atau kardus; papan klip; papan magnetik
[keperluan kantor]; papan magnetik untuk kegiatan penjadwalan dan janji temu; papan memo [keperluan kantor]; papan nama
dari kertas atau karton; papan pangkuan untuk membaca dan menulis; papan pemasangan; papan poster; papan sketsa;
papan tulis; papan tulis kecil; papan tulis kering (dry erase); papan tulis putih; papan tulis untuk penggunaan sekolah dan
rumah; papan warna [karton berwarna]; paper embossers [keperluan kantor]; paspor [dokumen identifikasi yang tidak
dikodekan secara magnetis]; pasta dan perekat lainnya untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pasta model; pasta pati
untuk alat tulis; pasta tinta merah digunakan untuk segel; pastel; pastel [pensil]; pastel artis; pastel minyak; pati perekat
[perekat] untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; patung-patung dari bubur kertas; payung kertas koktail; pedoman
referensi perangkat keras komputer tercetak; pegangan (tempat) untuk prangko [segel]; pegangan cat rol; pelajaran tercetak;
pelat alamat; pelat alamat untuk mesin pengalamatan; pelembab [keperluan kantor]; pelembab jari untuk membantu
menghitung uang kertas serta menyusun dan menyortir kertas.; pelembab untuk permukaan yang dilumuri [keperluan kantor];
pelindung titik pensil; pelubang kertas [keperluan kantor]; pelubang kertas elektrik [keperluan kantor]; pembagi indeks;
pembagi notebook; pembagi pengikat cincin; pembatas buku; pemberat kertas; pembuat kertas [keperluan kantor]; pembuka
surat; pembuka surat dari logam mulia; pembuka surat listrik; pembungkus (alat tulis); pembungkus botol kertas atau kardus;
pembungkus kedap air; pembungkus koin dari kertas; pembungkus plastik; pembungkus rumah sekali pakai kertas atau
selulosa untuk digunakan dalam pelatihan anak-anak anjing; pembungkus-pembungkus terbuat dari kertas; pemegang
(tempat) buku cek dan buku tabungan; pemegang (tempat) cetak biru [alat tulis]; pemegang (tempat) kapur; pemegang
(tempat) kartu golf; pemegang (tempat) kartu nama di meja; pemegang (tempat) kertas atau buku; pemegang (tempat) surat;
pemegang (tempat) untuk notes; pemegang buku resep [alat tulis]; pemegang halaman; pemegang kertas tulis; pemegang klip
kertas; pemegang korespondensi; pemegang paspor dari kulit; pemegang pena; pemegang stapler; pemegang staples;
pemegang tiket kertas; pemodelan tanah liat untuk anak-anak; pemotong kertas [keperluan kantor]; pemotong kertas untuk
keperluan kantor; pena; pena [keperluan kantor]; pena baja; pena baja, yaitu, styluses atau pena stencil; pena berwarna; pena
bolpoin; pena dari logam mulia; pena gambar; pena glitter untuk keperluan alat tulis; pena jel; pena kaligrafi; pena koreksi;
pena label telinga untuk menandai ternak; pena marker; pena penanda; pena penanda dari kain tebal (felt); pena seniman;
pena seniman kayu terbakar listrik; pena teknik; pena tinta; pena tinta gel; pena ujung serat; pena untuk menandai; pena untuk
menandai [alat tulis]; pena untuk menulis; pena-pena pemberi tanda untuk menulis diatas papan tulis putih; penahan buku
[alat tulis]; penajam pensil; penajam pensil listrik; penajam pensil non-listrik; penajam pensil, listrik atau non-listrik; penajam
pensil, mekanik; penajam untuk pensil kosmetik; penajam untuk pensil mekanik; penanda; penanda buku; penanda buku dari
kulit; penanda buku dari logam mulia; penanda buku, bukan dari logam mulia; penanda dokumen [menyoroti pena]; penanda
halaman dokumen [bendera penanda halaman]; pencakar [penghapus] untuk kantor; pencetak kartu kredit yang dioperasikan
secara manual; pencetak kartu kredit, non-listrik; pencopot kawat jepretan; penekan stapel [stapler non-listrik]; pengaduk cat
[bahan seniman]; pengaduk dan dayung cat [bahan seniman]; pengatur (organizer) meja; pengatur meja [alat tulis];
pengemasan wadah kardus; pengencang kertas; penggaris; penggaris gambar; penghancur kertas; penghancur kertas untuk
penggunaan kantor; penghapus; penghapus kapur; penghapus karet; penghapus papan tulis; penghapus papan tulis
[penghapus kapur]; penghapus pena; penghapus pensil; penghapus pensil-atas; penghapus tinta; penghapus tinta cair;
penghargaan tercetak; pengikat lepas; pengikat resep; pengikat untuk penggunaan kantor; pengiriman kontainer kardus;
pengorganisir pribadi; penguasa yang tidak lulus; penjepit kertas; penjepit untuk kantor; penjilid tiga cincin; pennons terbuat
dari kertas; pensil; pensil arang; pensil batu tulis; pensil cat air; pensil dengan penghapus; pensil ditarik; pensil gambar; pensil
grafit; pensil koreksi; pensil koreksi untuk mengetik; pensil lukis; pensil mekanik; pensil seniman; pensil warna; penulisan cek
kantor dan mesin ukiran; penumpu telepon; penunjuk halaman buku; penutup baki gigi dari kertas; penutup baki kertas;
penutup furnitur dari kertas, tidak dipasang; penutup kertas untuk wadah; penutup meja pijat dari kertas; penutup notebook;
penutup paspor dari kulit; penutup pelindung untuk lembaran kertas dan halaman buku; penutup rol cat; penyerap noda;
penyimpanan album untuk printwheels dan typeballs mesin tik; penyokong dari kardus untuk menjilid buku; penyortir dokumen
[keperluan kantor]; penyortir memo; peralatan dan mesin stensil; peralatan menulis yang terbuat dari serat; peralatan
pelabelan tangan; peralatan permainan peran dalam sifat manual; perangkat mekanis untuk mencetak rincian kartu
pembayaran ke kertas untuk penggunaan kantor; perangko; perangko dokumen karet; perangko kesan; perangko penanda;
perangko penomoran; perangko peringatan perayaan [segel]; perangko segel; perangko tanggal [daters]; perangko tinta;
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perekat [lem] untuk alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat film plastik yang digunakan untuk memasang gambar;
perekat lapisan tipis untuk kemasan; perekat plastik untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; perekat plastik
untuk keperluan rumah tangga atau rumah tangga; perekat stiker cetak; perekat untuk alat tulis menulis; perekat untuk
keperluan alat tulis; perekat untuk keperluan rumah tangga; perekat untuk keperluan tulis menulis dan rumah tangga;
perencana bulanan; perencana desktop; perencana hari; perencana mingguan; perencana tahun; perforator kantor; perisai
[segel kertas]; perisai pena saku; perlengkapan sekolah [alat tulis]; perlengkapan seni dan kerajinan cat; perlengkapan seni
dan kerajinan tanah liat; peta; peta dinding; peta dinding bergambar; peta dinding bergambar untuk tujuan pendidikan; peta
geografis; peta jalan; pewarna akrilik; photomurals; pin papan gabus; piring cat air seniman; piring stensil; piring ukiran; pisau
kertas [pembuka surat]; pita barcode; pita bertinta untuk mesin tik; pita cerutu; pita dan pita kertas untuk pembungkus kado;
pita elastis untuk kantor; pita kertas; pita kertas dan busur, selain hiasan rambut; pita kertas dan busur, selain pakaian laki-laki;
pita kertas untuk kalkulator; pita kertas untuk membungkus kado; pita kertas untuk mesin hitung; pita kertas untuk
pembungkus kado; pita kertas, selain hiasan pakaian atau rambut; pita kertas, selain hiasan rambut; pita kertas, selain
pakaian laki-laki; pita koreksi [keperluan kantor]; pita koreksi untuk mengetik; pita mesin kantor; pita mesin tik; pita penjilid
buku; pita perekat untuk keperluan alat tulis; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita perekat
untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga; pita perekat untuk kertas karton; pita printer dot matrix; pita tinta; pita tinta untuk
mesin ketik; pita tinta untuk printer komputer; pita untuk printer label genggam [keperluan kantor]; plakat dari kertas atau
karton; plakat karton; plakat kertas; plakat kertas atau karton; plastik cling film, dapat diperpanjang, untuk paletisasi; plastik
tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping); plastik untuk pemodelan; pod kertas cappuccino kosong; pointer grafik,
non-elektronik; pointer grafik, non-listrik; pola cetak untuk membuat pakaian; pola cetak untuk menjahit; pola cetakan untuk
kaos dan switer lengan panjang; pola desain bordir dicetak di atas kertas; pola dicetak untuk membuat gaun; pola menjahit;
pola penelusuran; pola rajutan; pola tercetak; pola untuk membuat pakaian; pola untuk menjahit; polong kopi ginseng kertas
kosong; portofolio dokumen [alat tulis]; portofolio dokumen seperti surat referensi, laporan peringkat, dan sertifikat pelatihan
yang mendokumentasikan pencapaian profesional [album foto]; portofolio jenis alat tulis; poster; poster dipasang; poster
gambar; poster kertas; poster mural dinding; poster mural dinding anak-anak; poster yang dilepas; poster yang terbuat dari
kertas; potret; prangko [segel]; prangko peringatan perayaan; prangko yang dihapuskan; printer label elektronik genggam;
printer label genggam [keperluan kantor]; produk-produk cetakan; produk-produk kertas yang sekali pakai; program acara;
program acara cinderamata; program cinderamata; program perangkat lunak dan program pemrosesan data dalam bentuk
cetak; prospektus; publikasi berkala; publikasi cetak dan materi yang berkaitan dengan layanan perbankan dan keuangan
serta kartu kredit atau layanan kartu kredit; publikasi cetak, formulir (cetak); publikasi cetak, manual dan dokumentasi, buku,
sebagai bagian dari musik secara keseluruhan; publikasi cetak, termasuk buku, majalah, buletin, koran; publikasi pendidikan;
publikasi perangkat keras komputer tercetak; publikasi tercetak; publikasi tercetak  yang terkait dengan teknologi, teknologi
digital dan gawai; publikasi tercetak perangkat keras komputer; publikasi tercetak yang berkaitan dengan komputer; publikasi
tercetak, yaitu, brosur, buklet, dan bahan pengajaran di bidang pengenalan produk dan promosi; publikasi yang terkait dengan
teknologi, teknologi digital dan gawai tercetak; puisi dicetak berbingkai; pulpen; pulpen fountain; pulpen untuk membuat
sketsa; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]; rak (tempat) meja untuk dokumen; rak dapur printer; rak dokumen
[cetakan]; rak file dokumen; rak kertas [keperluan kantor]; rak stempel dokumen; rak surat; rancangan; rautan; rautan pensil;
reglets printer; rencana arsitektur; rencana cetak; rencana dan spesifikasi arsitektur; renda kertas; replika kerangka manusia
dan hewan, atau bagian kerangka, dan fosil untuk tujuan pendidikan; representasi grafis; reproduksi grafis; reproduksi lukisan;
reproduksi seni cetak; reproduksi seni grafis; resep cetak dijual sebagai komponen kemasan makanan; roda cetak [keperluan
kantor]; rol aplikator cat; rol cat; rol rumah pelukis; rol tinta untuk mesin kantor; rol untuk mesin tik; sampel biologis untuk
digunakan dalam mikroskop [bahan ajar]; sampul [alat tulis]; sampul buku; sampul buku harian; sampul buku kulit; sampul
buku latihan; sampul buku perjanjian dari kulit; sampul buku tabungan; sampul dokumen [alat tulis]; sampul dokumen dari
kertas; sampul kertas untuk pot bunga; sampul laporan kertas; sampul pelindung untuk buku; sampul untuk dokumen; sampul
untuk kertas; sampul untuk perencana mingguan; sandaran buku; sandaran lukisan; sandaran pena; sandaran tangan untuk
pelukis; sapu tangan kertas; saputangan kertas; sarung jari [keperluan kantor]; segel untuk penggunaan kantor; segitiga
menjadi instrumen menggambar; sekolah menulis buku; sekretaris saku; selebaran; selebaran dicetak; selebaran informasi;
selebaran informasi farmasi; selebaran promosi; selimut printer, bukan dari tekstil; selotip [alat tulis]; selotip untuk keperluan
alat tulis atau keperluan rumah tangga; semprotan kapur; seni berwarna dan kerajinan pasir; senyawa pemodelan, tanah liat
untuk membuat model dan pasta model; senyawa untuk membuat model; serangkaian buku petunjuk permainan komputer;
serbet kertas; serbet meja sekali pakai dari kertas; seri buku fiksi; seri buku fiksi dan non-fiksi; seri buku non-fiksi; sertifikat
cetak; sertifikat deposito; sertifikat penghargaan tercetak; set cetak, portable [keperluan kantor]; set gambar; set meja; set
melukis untuk anak-anak; set melukis untuk seniman; set pensil warna; shoji-gami [kertas untuk partisi geser Jepang]; siaran
pers yang dicetak; sikat penghapus debu; sikat seniman; sisir kembang; sketsa; souvenir untuk program acara; spanduk
kertas; spesimen tulisan tangan untuk disalin; spidol kering (dry erase); spidol kulit; spidol menghapus basah; spidol tongkat
cat; spidol ujung serat; spidol warna-warni; spidol yang terasa; stan foto; stan kalender meja; stan meja untuk dokumen; stan
pensil; stan untuk alat tulis; stapler; stapler [keperluan kantor]; stapler listrik untuk kantor; stapler untuk kertas; staples untuk
kantor; staples untuk kertas; steatite [penjahit kapur]; stempel alamat; stempel berdiri; stempel karet; stensil; stensil [alat tulis];
stensil alis; stensil dekorasi cappuccino; stensil dekorasi kopi; stensil dekorasi kue; stensil huruf; stensil kuku; stensil
silkscreen; stensil untuk aplikasi kosmetik; stensil untuk dekorasi makanan dan minuman; stensil untuk dekorasi produk pastry;
stensil untuk lukisan wajah; stensil untuk merias wajah; stensil wallpaper; stensil yang digunakan dalam produksi papan sirkuit
elektronik dan komponen elektronik lainnya; stiker; stiker [alat tulis]; stiker bemper; stiker dan perekat untuk keperluan
peralatan tulis atau rumah tangga; stiker dekoratif untuk helm; stiker dekoratif untuk sol sepatu; stiker dinding; stiker dinding
anak-anak; stiker holografik yaitu, lembaran perekat plastik yang dilapisi untuk tampilan, pelindung, dan peningkatan iklan,
papan tanda/sign, tampilan, label, grafik, dan dekorasi.; stiker khusus untuk mobil; stiker mobil; stiker peka tekanan untuk
aplikasi kendaraan; stok gulungan film plastik untuk kemasan; stok gulungan film plastik untuk kemasan perangkat elektronik;
stok gulungan film plastik untuk makanan kemasan; stok rol film plastik untuk kemasan obat-obatan; stok tiket [kertas cetak];
stopmap; straightedges [instrumen gambar]; strip komik [barang cetakan]; strip komik koran [barang cetakan]; strip pengikat
[penjilid buku]; sudut perekat untuk foto; sudut untuk pemasangan foto; suplemen majalah untuk surat kabar; surat; surat
edaran agama; surat informasi; surat jalan; surat kabar; surat-surat edaran; tab alat tulis yang diperkuat; tabel aritmatika; tabel
dicetak; tabel menghitung; tabung kardus; tabung karton untuk dokumen; tadah liur berlengan dari kertas; tadah liur kertas; tag
cek klaim bagasi kertas; tag hadiah dari kertas; tag karton; tag kertas; tag tas golf dari kertas atau karton; tag termal yang
belum dicetak; tag untuk kartu indeks; tali sandang untuk memegang kartu kertas; tali sandang untuk memegang kartu
kunjungan; tanah liat pemodelan polimer; tanda pengenal kertas; tanda untuk tujuan iklan dan display dari kardus; tanda untuk
tujuan iklan dan tampilan dari kertas; tanda-tanda iklan kardus; tanda-tanda iklan kertas atau karton; tanda-tanda kertas;
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tanda-tanda kertas dicetak menampilkan nomor meja untuk digunakan untuk acara-acara khusus; tanda-tanda kertas iklan;
tanda-tanda kertas yang dicetak menampilkan nama untuk digunakan untuk acara khusus; tanda/papan iklan dari karton;
tanda/papan iklan dari kertas; tanda/papan iklan dari kertas atau karton; tanzaku [strip kertas mewah]; tape bag makanan
untuk penggunaan freezer; taplak kertas; taplak meja dari kertas; tas belanja dari plastik; tas belanjaan dari kertas atau plastik;
tas hadiah dari kertas; tas hadiah kertas untuk anggur; tas jinjing yang terbuat dari kertas; tas lemari es; tas pesta dari kertas
atau plastik; tas pesta plastik; tas pesta yang terbuat dari kertas; tas souvenir panji-panji kertas; tas untuk kertas yang
digunakan memasak dengan microwave; tatakan gelas dari kertas; tatakan gelas kertas; tatakan gelas kertas atau karton;
tatakan gelas terbuat dari karton; tatakan gelas terbuat dari kertas; tatakan karton; tatakan meja; tempat alas kartu; tempat alat
tulis di meja; tempat buku cek; tempat cek; tempat dokumen [alat tulis]; tempat dokumen yang dapat diperluas; tempat
dokumen yang dapat diperluas [alat tulis]; tempat flip chart; tempat kartu yang diputar; tempat kuas tulis; tempat kulit untuk
agenda dan perencana mingguan; tempat paspor; tempat pembawa flip chart; tempat pena; tempat pena dan pensil; tempat
pensil; tempat pensil dari kulit; tempat prangko [segel]; tempat sampah [tempat sampah atau kantong sampah]; tempat
sertifikat; tempat timah pensil; tempat tinta; tempat untuk instrumen gambar; tempat untuk kompas [instrumen gambar]; tempat
untuk pena dan pensil; tempat untuk pita perekat; tempelan holografik; tempelan penanda; tempelan tiga dimensi untuk
digunakan pada permukaan apa pun; template gambar; template kurva [instrumen gambar]; template penanda; template
penyusunan; tengujosi [kertas yang terbuat dari kertas mulberry]; tesaurus; tiket; tiket penumpang; tiket pergantian; tiket
tercetak; timah pensil; tinta gambar; tinta kaligrafi; tinta koreksi [heliografi]; tinta logam untuk digunakan dalam kaligrafi; tinta
metalik untuk menulis; tinta penanda yang mengandung biologik untuk digunakan dalam otentikasi objek; tinta stempel; tinta
tulis; tinta untuk alat tulis; tinta untuk keperluan alat tulis; tinta untuk pena; tinta untuk pulpen; tinta*; tips untuk pulpen; tissue
kertas kering; tisu dapur; tisu dapur [kertas]; tisu kering; tisu kertas; tisu kertas untuk membersihkan; tisu kertas untuk
menghilangkan kosmetik; tisu kertas untuk menghilangkan make-up; tisu kertas untuk penggunaan kosmetik; tisu pembersih
terbuat dari kertas; tisu selulosa; tisu toilet; tisu wajah kertas; tokoh model [ornamen] yang terbuat dari bubur kertas; tokoh
yang terbuat dari kertas; tongkat grafit; tongkat tinta; tongkat tinta [sumi]; tongkat tulis kapur tulis; toppers pensil; torinoko-gami
[koran Jepang]; transfer kertas dengan setrika; transfer sensitif tekanan [decalcomanias] untuk aplikasi ke kendaraan;
transparan plastik; transparansi [alat tulis]; tulang buatan untuk keperluan instruksi medis [bahan ajar, kecuali peralatan];
tulisan pegangan; tunggangan gambar terbuat dari karton; tutup pensil; uang kertas; ujung jari karet [keperluan kantor]; ujung
pena keropos; ukiran; ukiran foto; undangan cetak; undangan cetak terbuat dari karton; undangan cetak terbuat dari kertas;
visual yang dicetak; voucher cetak; voucher hadiah dicetak, tidak dikodekan; voucher hadiah tercetak; wadah bergelombang;
wadah dari kertas untuk kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari
karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang
makanan; wadah krim dari kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan
industri kertas; wadah penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah tinta; wadah yang
terbuat dari karton; wadah yang terbuat dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es; waslap terbuat dari
kertas; wiper pena===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Veteran No.65, RT.001 RW.009, Kel. Nagarawangi, Kec. Cihideung, Tasikmalaya
, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

HENDRIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORTECHONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, silver dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===-tenda [struktur bangunan] logam; AC saluran logam; ALAT PEMANCAR GAS UAP ATAU AIR DARI LOGAM; ALAT

PENAHAN DAUN PINTU GERBANG DARI LOGAM; ALAT STOP PINTU DARI LOGAM; Alat buka pintu dari logam, bukan-
listrik; Alat kelengkapan dari logam untuk saluran udara yang dimampatkan; Alat pemancar gas, uap atau air dari logam; Alat
pematri emas; Alat pengunci dari logam untuk wadah-wadah; Alat penjepit dari logam untuk kabel dan pipa; Alat peregang
untuk pengikat logam dalam menangani muatan (batang hubung tegangan); Alumunium casting (cor); Alumunium ceiling
(langit-langit); Alumunium extrusi; Alumunium single panel; Alur dari logam untuk pintu geser; Anak tangga dari logam; Angka
Model [ornamen] terbuat dari logam biasa; Anjungan peluncuran roket dari logam; Atap dari logam, bagian dari sel surya; Atap
logam; BAJA PENGIKIS GORESAN PADA PINTU; BAK DARI LOGAM UNTUK MENGADUK SEMEN; Bahan bertulang dari
logam untuk bangunan; Bahan pengepak dari kaleng; Bahan penguat dari logam untuk beton; Bahan penguat pipa dari logam;
Bahan-bahan dari logam untuk jalan permanen kereta api yang digerakkan oleh kabel; Bahan-bahan kereta api dari logam;
Baja Datar; Baja Lapis aluminium dan seng lembaran dan gulungan; Baja Profil; Baja Profil H; Baja Profil I; Baja Profil L; Baja
Profil U; Baja Profil WF; Baja Ringan; Baja Tulangan; Baja Tulangan Polos; Baja Tulangan Ulir; Baja Tulangan dalam Bentuk
Gulungan; Baja kasar atau setengah dikerjakan; Baja lapis aluminium; Baja lapis seng; Baja lembaran dan gulungan lapis
seng; Baja pengikis goresan pada pintu; Baja ringan; Baja ringan seng; Balok besi kasar (metalurgi); Balok dari logam; Balok
logam untuk pengelasan; Bangku pijakan bertahap dari logam; Bantalan jalan kereta api dari logam; Barang seni dari logam
biasa; Barang-barang dari besi untuk jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Batang baja; Batang hubung tegangan;
Batang lempengan alumunium; Batang lempengan campuran alumunium; Batang lempengan dari logam biasa; Batang logam
terkupas; Batang logam untuk patri; Batang ukur pemuatan dari logam untuk gerbong kereta api; Batangan untuk Pagar Trali
Logam; Baut jendela dari logam; Baut logam; Bejana dari logam; Bejana dari logam (tempat pemakaman); Bel pintu [bukan
listrik]; Benang dari logam untuk keperluan mengikat; Bentuk pengecoran logam untuk beton; Berilium (glusinium); Besi balut;
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Besi beton; Besi landasan; Besi landasan (dapat dipindah-pindahkan); Besi siku; 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; Bokor; Bonggol pengencang logam; Brankas; Breket AC dari logam; C stud
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; Campuran
logam biasa; Campuran timah berlapis perak; Cantelan periuk dari logam; Cepuk Dari Logam; Cerobong asap dari logam;
Cetakan besi dari logam; Cetakan sementara dari logam untuk beton; Cetakan-dingin (pengecoran); Cincin dari logam biasa
untuk kunci; Cincin tembaga; Coran dari logam dan campurannya; Corong isi (tidak mekanis) dari logam; DAUN PENUTUP
DARI LOGAM; Daun pintu dari logam; Dinding insulasi anti-bakterial terbuat dari logam; Dinding papan turap dari logam; Dok
terapung dari logam untuk menambat kapal; Dudukan logam yang menahan log pada perapian; Engsel pintu dari logam;
Ferrule dari logam; Flensa dari logam (kerah); GELANG PIPA API DARI LOGAM; Galena (bijih); Gelagar dari logam; Gelang
pengenal dari logam; Gelang pipa-api dari logam untuk pegangan; Gelang pipa-api dari logam untuk tongkat; Gelanggang
luncur (struktur) dari logam; Gembok; Gembok dari logam, selain elektronik; Genteng dari logam; Genteng metal Baja
lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Genteng metal pasir; Gentong dari logam; Gerendel dari logam; Grendel
pengunci; Grendel pintu dari logam; Grendel pintu rantai dari logam; Gulungan logam, non-mekanis, untuk selang lentur;
Hafnium (seltium); Hek Dari Logam; Hollow aluminium; Hollow besi Siku; Hollow gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng
dan almunium; Hollow gypsum galvanis; Huruf timbul dan papan tanda stainless; Huruf-huruf dan angka-angka (dari logam
biasa) kecuali huruf cetak; Ibu tangga (bagian-bagian tangga) dari logam; Ikatan dari logam; Jalusi dari logam; Jangkar dinding
(besi untuk mendaki); Jangkar dinding dari logam; Jangkar-jangkar *; Jaring Baja untuk bahan bangunan; Jendela aluminium;
Jendela logam; Jepitan kabel dan pipa dari logam; Jerigen dari logam; KASA KAWAT; Kabel dan Kawat Logam (Bukan untuk
Listrik); Kabel dari logam, bukan listrik; Kabel untuk kereta gantung; Kadmium; Kain dari kawat; Kait jendela dari logam; Kait
karabiner dari logam; Kait perangkai dari logam untuk rantai; Kaki Meja Stainless; Kaleng Timah; Kaleng pengawet; Kaleng
timah; Kancing tas dari metal; Kandang ayam dari logam; Kandang babi dari logam; Kandang dari logam; Kandang logam
untuk hewan liar; Karya seni terbuat dari perunggu; Kasa serangga dari logam; Kastor logam; Katup atau klak katup yang
dioperasikan dengan tangan, selain bagian dari mesin; Katup atau klak katup, selain bagian dari mesin; Katup dari logam
(selain bagian-bagian mesin); Katup pipa air dari logam; Katup saluran pembuangan dari logam; Katup-katup pengaman
terbuat dari logam (selain bagian dari mesin); Kawat  aluminium; Kawat Kuningan; Kawat besi; Kawat beton; Kawat dari
campuran logam biasa (kecuali kawat sekering); Kawat galvanis; Kawat las alumunium; Kawat las dari logam; Kawat pengikat
dari logam untuk keperluan pertanian; Kawat seling; Kawat tembaga tidak terisolasi; Kepala sumur di bawah laut dan
peralatan terkait; Kerah dari logam untuk pengikat pipa-pipa; Kerai dari logam; Kerai gulung dari baja; Kerangka dari logam
untuk bangunan; Kertas aluminium *); Kertas logam untuk pembungkusan dan pengepak; Kertas timah untuk pembungkusan
dan pengepak; Kincir cuaca atau kincir angin dari logam; Kisi-kisi dari logam; Kisi-kisi logam; Klem dari logam untuk pengikat
pipa; Klem logam; Klem penjepit dari besi; Klip dari logam untuk menyegel tas; Kobalt (bahan mentah); Konstruksi  jalan raya
dan jalan tol dari logam; Konstruksi jembatan dari logam; Konstruksi kolam renang dari logam; Konstruksi pemandian burung
dari logam; Konstruksi sangkar burung dari logam; Kotak penyimpan uang; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Kram
dari logam (krampon); 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; Label dari logam;
Lambang dari logam untuk kendaraan; Landai logam untuk kendaraan; Langit-langit dari logam; Lantai dari logam; Lembar
lindung atap dari logam; Lembar lindung dari logam untuk bangunan; Lembaran Logam untuk Atap Bangunan pasir (logam);
Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lembaran Logam/baja untuk Atap
Bangunan dengan lapisan seng dan almunium berwarna; Lembaran dan pelat logam; Lembaran paving dari logam;
Lempengan batu nisan dari logam; Lis dari Logam; Lis dari logam; Lis hias terbuat dari logam untuk birai; Lisplang dari logam;
Logam Untuk penutup lantai tersusun; Logam Untuk penutup lantai tersusun (baja ringan); Logam Untuk penutup lantai
tersusun dengan lapisan seng dan almunium; Logam Untuk penutup lantai tersusun dengan lapisan seng dan almunium
(bahan galvanis); Logam anti friksi; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Logam dan campuran yang digunakan
untuk coran; Logam penahan pintu; Makam dari logam; Metal furring; Metal manhole covers; Model hewan [ornamen] terbuat
dari logam biasa; Model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam biasa; Molibden; Monumen dari logam untuk makam;
Monumen perunggu untuk batu nisan; Monumen terbuat dari logam; Mur mata; Nipel pelumas; Nipel swage; Nipel swage dari
logam; Nisan berupa pilar dari logam; Ornamen pagar antik alumunium; 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; PPGL Coil dari Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; PPGL Coil dari galvanis; Pagar Tipe
BRC; Pagar dari logam untuk makam; Pagar pancang dari logam; Pagar pembatas jalan terbuat dari baja; Paku; Paku [brad]
dari logam; Paku beton; Paku keling logam; Paku keling, kram dan paku logam; Paku pasak dari logam; Paku payung [paku];
Paku potong; Paku tapal kuda; Palang untuk pagar dari logam; Palet pemuatan barang dari logam; Palet pengangkut barang-
barang dari logam; Palet pengangkutan dari logam; Palung dari logam untuk mengaduk adukan; Panel Komposit Aluminium;
Panel Komposit Aluminium (ACP)  untu coiling interior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk coiling exterior
gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk exterior gedung; Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk finish furniture;
Panel Komposit Aluminium (ACP)  untuk roofing; Panel Komposit Aluminium (ACP) untuk dinding interior gedung; Panel atap
dari logam; Panel baja lapis; Panel baja lapis warna; Panel baja lapis warna bermotif; Panel isyarat tidak bercahaya dan bukan
mekanis dari logam; Panel komposit baja lapis; Panel langit-langit dari logam; Panel-panel bahan campuran aluminium untuk
bagian muka arsitektural suatu gedung; Papan penanda dari logam; Papan penutup tepi atap dari logam; Papan silikat; Papan
yang dipakai untuk berjalan di atas tanah berlumpur atau basah dari logam; Pasak (perangkat keras); Patung kepala dari
logam biasa; Patung-patung kecil (arca) dari logam biasa; Pegangan Pintu Stainless; Pegangan dari logam untuk jendela;
Pegangan dari logam untuk lemari; Pegas dari logam; Pelapis alumunium; Pelapisan perisai dari baja; Pelat baja; Pelat besi;
Pelat jangkar; Pelat las (rel kereta api); Pelat latun; Pelat nomor dari logam; Pelat pengenal dari logam; Pelat timah, kaleng;
Pelindung rel dari logam untuk rel kereta api; Pembatas jalan dari logam; Penahan Pintu lemari dari logam; Penahan dari
logam; Pengencang dari logam; Pengencang penguncian panel; Pengencang yang terdiri dari sambungan, cincin penahan
dan wadah; Pengikat berkas dari logam; Pengikat dari logam untuk jendela; Peniti, jepit dari logam; Penjepit kaca dari logam;
Penopang dari logam; Penutup botol dari logam; Penutup lubang dari logam; Penutup lubang pemeriksaan dari logam;
Penutup saluran air jaln dari logam; Penutup saluran lubang dari logam; Penyalut pipa dari logam; Penyangga dari logam
untuk pemuatan barang; Peralatan dari logam untuk jendela dari kaca; Peralatan dari logam untuk seluruh pintu kaca;
Peregang kawat (penghubung peregang); Peregang sabuk dari logam; Peregang untuk ikat besi (penghubung tegangan);
Perintang pengamanan dari logam untuk jalanan; Perlengkapan dari logam untuk perabotan kantor; Perlengkapan dari logam
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untuk peti-peti jenazah; Perlengkapan jendela dari logam; Perlengkapan logam untuk jendela; Perlengkapan logam untuk
perabotan; Pesan telegraf logam; Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pilar dari logam untuk bangunan; Pintu Stainless;
Pintu aluminium; Pintu gerbang dari logam; Pintu kait logam; Pintu lipat (akordeon) dari logam; Pintu logam dari baja; Pintu
mengelilingi logam; Pipa aluminium; Pipa baja; Pipa besi; Pipa buang dari logam; Pipa cerobong dari logam; Pipa dan tabung
dari logam; Pipa kotak baja; Pipa kotak pembentuk rangka plafond terbuat dari logam; Pipa talang dari logam; Pipa tekanan
atas (dari logam); Pipa tembaga yang disalut dengan isolator panas; 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); Pot cerobong asap dari logam; Produk Baja Kanal U; Produk Baja Lembaran; Produk Baja Siku Sama Kaki;
Produk Baja Tulangan Beton; Produk baja lembaran dan gulungan canai dingin; Profil aluminium untuk bangunan; Profil dari
stainless; Profil u baja ringan; Profil z baja ringan; Putaran langsir (kereta api); Rambu dari logam, tidak bercahaya; Rangka
Pintu Kaca Stainless; Rangka Pintu Stainless; Rangka Sofa Stainless; Rangka atap baja ringan; Rangka atap dari logam;
Rangka plafon dari logam; Rangka rumah kaca dari logam; Rangka tempat tidur Stainless; Rantai dari logam *); Rantai untuk
hewan ternak; Rel dari logam; Roda Untuk Jendela; Roda jendela geser; Roda perabot dari logam; Roda tempat tidur dari
logam; Rumah kaca dari logam yang dapat diangkut; Sambungan atap dari logam; Sambungan dari logam untuk pipa;
Sambungan kabel dari logam (bukan listrik); Segel; Segel dari timbal; Sekat partisi dari logam; Sekerup genggam dari logam;
Sekrup bagian atas logam untuk botol; Sekrup baja ringan; Sekrup gypsum; Sekrup jangkar dinding; Selongsong (perangkat
keras logam); Selongsong penutup dari logam untuk bangunan; Selongsong pipa dari logam untuk sumur minyak; Selubung
tali (bidal) dari logam; Seng Gulung Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Seng plat; Seng roll galvanis; Serbuk
kikiran logam; Sermet; Silo dari logam; Simpai tong dari logam; Sisipan mur dari logam biasa; Skelps; Sling dari logam untuk
penanganan barang muatan; Spendek dari logam; Strip logam; Struktur pendukung plat lantai bangunan yang terbuat dari
baja dengan lapisan anti karat; Sumbat dari logam; Sungkup cerobong asap dari logam; Surat-kotak flaps logam; TANDA
TIDAK BERCAHAYA DAN TIDAK MEKANIS DARI LOGAM DAN METAL; TEMPAT BERTEDUH DARI LOGAM; TEMPAT
DUDUKAN GENTONG DARI LOGAM; TIANG LAMPU BESI COR; TULANG KAWAT BAJA; Taji; Talang dari logam; Tali dan
Rantai Kawat; Tali dari logam untuk penanganan barang muatan; Tali pengancing dari logam untuk jendela; Tanda pengenal
pribadi dari logam; Tanda-tanda dari logam tidak bercahaya dan non-mekanis; Tanduk besi landasan; Tangga dari logam;
Tangga terbuat dari alumunium; Tangga untuk para penumpang naik pesawat dari logam yang dapat dipindahkan; Tangki air
dari stainless; Tembaga kasar atau setengah dikerjakan; Tempat berteduh di kolam renang atau pantai dari logam; Tempat
dudukan gentong dari logam; Tempat sampah cor besi; Tempolong (Perkakas Dari Kaleng Untuk Meludah Setelah Makan
Sirih); Tiang dari logam; Tiang iklan (dari logam); Tiang logam (struktur) dari logam; Timah; Tirai dari logam dipakai di luar
rumah; Tirai tungku api dari logam; Titik temu persilangan rel kereta api; Tombak (logam campuran antara tembaga dan seng);
Tombol dari baja; Tombol dari logam untuk jendela; Tong dari logam; Tonggak penambat kapal terbuat dari logam; Tonggak
pintu dari logam; Tusuk kontak dinding dari logam; Tutup penyegel botol dari logam; Tutup ventilasi dari logam; Tutup ventilasi
dari logam untuk saluran HVAC; U Channel aluminium; U runner dari logam; Ubin lantai dari logam; Uplik (Alat Untuk
Membuat Lobang, Sepatu,Ikat Pinggang, Dll); Vendor stand dibuat terutama dari logam; Wadah dari logam untuk bahan bakar
cair; Wadah dari logam untuk gas bertekanan tinggi atau udara cair; Wadah dari logam untuk limbah anjing; Wadah dari logam
untuk menyimpan asam; Wadah kemasan dari logam; Wadah pembuangan minyak dari logam; Wadah-wadah dari logam
(tempat penyimpanan, pengangkutan); Wadah-wadah terapung dari logam; Waje (Baja); Wall angle dari logam; Wiremesh; air-
pipa logam; alat kelengkapan logam untuk tabung; alat kelengkapan pipa [sambungan] dari logam; alat kelengkapan selang
logam; alat kerekan; aluminium; aluminium dan campurannya; aluminium strip berpakaian; anak tangga logam portabel untuk
pertunjukan publik [platform]; as stainles bundar; as stainles persegi; as stainles segidelapan; as stainles setengah bundar; as
stainless; atap Insulasi (atap penahan panas) dari logam; atap Metal Insulasi (atap logam penahan panas); atap baja ringan;
atap pinggul logam; atap terutama terdiri dari logam; atap ubin logam; awning [struktur bangunan] logam; bahan bangunan
dari logam; bahan bangunan logam untuk rel kereta api; bahan dari logam untuk perancah; bahan habis pakai untuk
pengelasan, yaitu kawat pengelasan dari logam; bahan konstruksi tahan api dari logam; bahan logam untuk bangunan atau
konstruksi; bahan logam untuk konstruksi kereta api; bahan tahan api dipecat dari logam [bahan bangunan]; bahan-bahan
bangunan dari logam; bahan-bahan kereta api dari logam; baja; baja berlapis; baja beton; baja canai dingin gulungan; baja
canai dingin lembaran; baja canai panas gulungan; baja canai panas pelat; baja cor; baja dalam bentuk lembaran, pelat, foil
dan gulungan; baja dalam lembaran, batang, bar atau bentuk billet; baja dicetak kembali dan dibuat; baja ditempa; baja
gulungan lapis seng; baja karbon; baja kawat batangan; baja kawat paku; baja lembaran lapis seng; baja lonjoran; baja
paduan; baja profil; baja ringan seng; baja rolled; baja siku untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; baja slab; baja untuk
kaleng; bak mandi rel logam; balok besi atau baja; balok besi kasar (metalurgi); band identifikasi logam untuk sistem
pengumpulan darah; band-band metal umum untuk identifikasi burung; band-band metal umum untuk identifikasi hewan
peliharaan; bangku-bangku logam; bangunan baja; bangunan diangkut atau struktur logam; bangunan logam; bangunan
logam pra-fabrikasi; bangunan logam yang dapat dipindahkan; bangunan, diangkut, logam; barang-barang besi; barang-
barang dari besi; barikade logam; barikade logam untuk jalan; basis teluk logam; bata tahan api dari logam; bata tahan api
semi-logam; batang baja; batang baja berongga; batang baja dingin-selesai; batang baja yang cerah; batang berakhir; batang
logam berulir; batang logam pengelasan; batang logam untuk digunakan dalam pembuatan; 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 logam untuk pembuatan lanjut; batang logam
untuk pengelasan dengan lapisan fluksi pengelasan; batang logam yang ditarik dan dipoles; batang pencengkram dari logam;
baut angkur dari logam; baut baja mata; baut cincin; baut jangkar logam; baut jangkar logam untuk digunakan dalam
konstruksi jembatan; baut kunci logam; baut logam; baut mata; baut terkunci logam; baut, flat; beacon non-bercahaya logam
[tower-seperti struktur]; beban angkat tali logam; benang mengikat logam; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari logam
biasa; benjolan kunci dari logam untuk Locksmithing; bercabang tabung logam untuk jaringan pipa; berdiri menjadi struktur
logam; bergulir jendela jendela logam; berlapis seng lembaran baja; berputar persimpangan dari logam untuk pipa; besi; besi
atau baja skrap; besi beton; besi cor; besi cor untuk digunakan dalam hidrolika, sanitasi, sistem jalan dan bangunan; besi dan
baja; besi kasar; besi krom; besi molibdenum; besi paduan; besi pelet; besi silikon; besi spons; besi tahan karat; besi tungsten;
bidal tali kawat; bijih besi; bijih besi krom; bijih kobalt; bijih krom; bijih logam; bijih mangan; bijih molibdenum; bijih nikel; bijih
seng; bijih tembaga; bijih timah; bijih tungsten; bijih zirkonium; bilah-bilah baja; bilik telepon dari logam; billet logam; bingkai
jendela aluminium; bingkai jendela dari logam; bingkai metalik untuk pintu geser; bingkai plat nomor dari logam; blok paving
logam; blok refraktori logam; blok refraktori logam untuk digunakan sebagai lapisan dapur; blok swage; bola baja; bollards
logam; borgol; botol [logam wadah] untuk gas terkompresi atau udara cair; botol dari logam untuk gas terkompresi; 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; brankas [kotak yang kuat];

Halaman 459 dari 1012



brankas [logam atau non-logam]; brankas bank logam; brankas logam; brankas tahan api logam; brankas, bukan dari logam;
brankas, elektronik; bukti debu menyerang logam; busa aluminium stabil; cake toppers dari logam biasa; campuran baja;
campuran castable tahan api dari logam; cangkir kait logam; cangkir peringatan terbuat dari logam non-mulia; cashboxes
[logam atau non-logam]; cashboxes logam; cashboxes, bukan dari logam; casing logam; cawan lebur dari logam biasa dan
paduan mereka; cetakan dari logam untuk pengecoran bahan keramik; cetakan logam untuk membangun; cetakan logam
untuk membentuk produk semen; cetakan logam untuk pengecoran logam; cetakan peluru logam; cetakan pendingin
(penuangan besi); chocks roda dibuat terutama dari logam; chutes ternak logam; cincin  mur aluminium; cincin babi dikompresi
logam; cincin kunci logam; cincin logam *; cincin padat logam; cincin semi logam; cincin skrup; cincin untuk hidung sapi jantan
dari logam; colokan [logam hardware]; colokan dari logam untuk mandi; colokan dari logam untuk tenggelam; colokan logam
untuk mandi; coran logam; 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; cotters logam; counterweight lift; crossover kereta api dari logam;
dada alat logam, dijual kosong; dado rel logam; daun jendela dari logam; daun jendela logam; deadbolts logam; decking
logam; dermaga portabel logam yang memperpanjang dari garis pantai atas air; 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 geser horizontal dari logam; dinding kait logam untuk pipa; dinding kelongsong logam untuk membangun;
dinding lapisan logam untuk membangun; dinding lipat dari logam; dinding plak terbuat dari logam biasa; dinding pra-fabrikasi
logam; dinding tirai logam; dinding yang dapat dipindahkan dari logam; dispenser handuk logam; door trim logam; doorplates
logam; drum baja, dijual kosong; ducts logam, untuk instalasi pemanas sentral; dudukan/ penyangga dari  logam untuk
perabotan; dukungan berdiri struktur logam untuk sepeda; edgings lanskap logam; edgings rumput logam; emblem tas golf
dari logam; engsel; engsel dari logam; engsel dari logam untuk kamar mandi; engsel dari logam untuk pintu dan jendela;
engsel jendela logam; engsel lantai logam; engsel pintu logam; es cetakan logam; es crampon; escutcheons logam;
espagnolettes 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 dari logam
untuk lemari; fitting logam untuk membangun; fitting logam untuk pipa; fitting logam untuk pipa fleksibel; fitting logam untuk
pipa kaku; fitting logam untuk tempat tidur; flaps kucing logam; flaps pintu logam; floor deck dai logam; floorings genteng
metal; foil logam fleksibel untuk digunakan dalam pembuatan kantong, tas dan tutup; foil logam untuk kemasan; foil logam
untuk membungkus; frame baja untuk bangunan; frame dari logam untuk pintu geser; gabions kawat baja; gagang cermin dari
logam; gantungan baju dari logam; gantungan cermin logam; gantungan gambar logam; gantungan pakaian logam; gantungan
selang logam; gantungan tanaman logam; gantungan tas logam; garasi prefabrikasi dari logam; gazebo logam; gazebo
terutama logam; gazebo, portabel, logam; gazebo, portabel, terutama logam; gembok; gembok logam; genteng metal galvanis;
genteng metal pasir; gerbang besi tempa; gerbang kait dan mata logam; gerbang kait logam; gerbang keamanan logam;
gerbang keamanan otomatis dari logam; gerbang logam dan pagar; gerbang logam dan panel pagar; gerbang logam untuk
fasilitas parkir mobil; gerbang logam untuk taman mobil atau parkir; germanium; gesper dari logam biasa [hardware]; gulungan
daun jendela logam; hambatan dari logam untuk kontrol lalu lintas pejalan kaki; hambatan keamanan logam; hambatan
keamanan otomatis dari logam; hambatan kecelakaan logam; hambatan lonjakan logam untuk jalan; hardware * logam, kecil;
hardware logam, yaitu, memutar ganda-end; herpes zoster logam; hobnails logam; hollow baja ringan; identifikasi gelang
logam, untuk rumah sakit; identifikasi tag militer logam; indium; ingot besi murni; ingot nikel; ingot paduan nikel; ingot paduan
seng; ingot paduan tembaga-base; ingot paduan timah; ingot seng; ingot tembaga; ingot timah; instalasi parkir sepeda logam;
interior jendela logam; isian cincin logam; item kecil hardware logam; jambs jendela logam; jambs pintu logam; jangkar laut;
jaring kawat dan gauzes; jembatan pra-fabrikasi logam; jendela engkol logam; jendela layar logam; jendela logam; jendela
tingkap dari logam; kabel baja; kabel bidal logam; kabel klem logam; kabel non-listrik dan kabel dari logam biasa; kabel non-
listrik dari logam biasa; kabel persimpangan lengan logam; kabel sling; kabel untuk mobil lift; kabel untuk motor Lift; 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; kait menjadi item kecil hardware logam; kaleng logam; kaleng minyak logam
dijual kosong; kamar penyimpanan anggur [struktur] logam; kanal c baja ringan; kandang ayam logam; kandang babi modular
logam; kandang babi pra-fabrikasi logam; kandang burung logam; kandang diangkut dari logam; kandang modular logam;
kandang pra-fabrikasi logam; kandang unggas logam; kanopi [struktur bangunan] logam; kapsul kopi kosong aluminium;
kapsul kopi kosong logam; kapsul waktu logam; karabiner logam; karya seni dari logam non-mulia; karya seni dekoratif besi
tempa; karya seni logam; kasa nyamuk dari aluminium; kathoda nikel; katrol logam, selain untuk mesin; katrol selempang dari
logam; katrol, pegas dan katup dari logam [tidak termasuk elemen mesin]; katup dari logam (selain bagian dari mesin); katup
dari logam, selain bagian dari mesin, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; katup logam untuk mengendalikan
aliran gas di pipa; katup logam untuk mengontrol cairan; katup logam, selain dari bagian mesin; kawat; kawat aluminium;
kawat ayam; 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 berduri; kawat beton; kawat dari logam biasa; kawat
duri; kawat jemuran logam; kawat kabel logam; kawat las stainless; kawat multi-untai non-listrik; kawat patri; kawat pengikat;
kawat seling; kawat solder logam; kawat untai tunggal non-listrik; kawat untuk pengelasan dengan inti fluksi pengelasan;
kawat, bilah dan batang logam yang digunakan untuk pengelasan; keamanan otomatis logam bergulir pintu; kecepatan
benjolan logam; kekosongan kunci logam; kenop pintu dari logam biasa; kerah pipa logam; keran dari logam untuk tong bir;
keranjang belanja supermarket genggam logam; keranjang dari logam biasa; keranjang logam; kertas aluminium foil; khrom;
kincir angin dari logam; kisi-kisi logam; klem logam; klem pipa logam; klem roda [sepatu]; klem roda logam; klem selang
logam; klip kabel logam; klip logam; klip pipa logam; klip tali kawat; kolam renang dari logam; kolom piala dari logam biasa;
komponen logam fabrikasi untuk pondasi bangunan [bahan bangunan]; koneksi logam untuk pipa logam, tabung dan casing di
industri minyak dan gas; konektor bersama struktural logam; konektor logam untuk penghiasan dan penghiasan balok;
konektor logam untuk pipa; konektor pipa logam; konstruksi diangkut dari logam; kontainer aerosol logam dijual kosong;
kontainer dari logam untuk gas cair; kontainer dari logam untuk pakan ternak; kontainer dari logam untuk pupuk cair; kontainer
logam untuk bahan kimia, gas terkompresi dan cairan; kontainer logam untuk penyimpanan atau transportasi; kontainer logam
untuk penyimpanan dan transportasi barang; kontainer logam untuk transportasi; kopling dan sendi dari logam untuk pipa;
kopling dari logam untuk pipa; kopling dari logam untuk selang kebakaran; kotak dari logam biasa; kotak hias logam; kotak
hias yang terbuat dari logam non-mulia; kotak kunci logam; kotak logam; kotak pengawetan dari logam; kotak pengencang
logam; kotak penyimpanan kas logam; kotak surat logam; kran logam untuk tong; krom isomatrik masal; kromium paduan; kuil
domestik logam; kunci dari logam untuk jendela; kunci dari logam untuk kendaraan; kunci dari logam untuk pintu; kunci dari
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logam untuk tas; kunci gembok; kunci keamanan dari logam untuk kendaraan; kunci keamanan logam, non-listrik; kunci
kendaraan logam; kunci logam; kunci logam dan kunci untuk itu; kunci logam untuk kunci; kunci logam, non-listrik; kunci
pegas; kunci pegas logam; kunci pintu logam, non-listrik; kunci selempang logam; kunci sepeda logam; kunci silinder logam;
kunci snowboard logam; kunci terbuat dari logam, non-listrik; kunci, selain listrik, dari logam untuk jendela; 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;
kurung spacer logam; kusen aluminium; kusen jendela dari logam; kusen logam; kusen pintu dari logam untuk pendingin
ruangan; kusen pintu logam; label perekat logam; laci logam trim; lambang dari logam untuk kendaraan; lambang logam untuk
kendaraan; langkan dari logam; lantai logam; lantai terbuat dari paduan logam; lantai, bahan lantai dan lantai keramik logam;
lapisan lembaran logam; lapisan logam untuk membangun; lapisan tungku refraktori logam; layar pintu logam; lembaran baja;
lembaran baja galvanis; lembaran baja vinil berlapis; lembaran besi; lembaran logam; lembaran logam untuk membangun;
lembaran logam, termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; lengkungan logam; lengkungan logam untuk
menopang tanaman; lift selempang logam; limonit; lis logam untuk bangunan; locksets logam; logam biasa dalam bentuk
bubuk; logam biasa dalam bentuk foil [semi-tempa]; logam biasa dan paduan mereka; logam biasa dan paduan mereka, bijih;
logam biasa, semi-tempa; logam biasa, tidak ditempa; logam biasa, tidak ditempa dan setengah dikerjakan, untuk digunakan
dalam pembuatan lebih lanjut; logam 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 kaleng, dijual kosong; logam
memperluas lengan untuk pembubuhan sekrup; logam non-ferrous dan paduan mereka; logam penyangga tong; logam
piroforik; logam putih; lonceng *; lonceng logam; lonceng pintu non-listrik; lonceng untuk hewan; magnesium; magnesium alloy
ingot; magnesium dan paduan; 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;
mawar menjadi alat kelengkapan pipa logam; mekanisme penguncian logam; memimpin dan paduan; memimpin ingot;
memimpin paduan ingot; memimpin untuk menuangkan tokoh; memimpin, tidak ditempa atau semi-tempa; memo baja
paduan; memperkuat bahan dari logam untuk sabuk mesin; menara perancah, bukan dari logam; mendukung pipa logam;
mengalir dari logam untuk digunakan dalam pembangunan basement waterproofing sistem; mengambang dermaga logam;
mengelilingi perapian logam; menghubungkan link untuk rantai; mengikat sekrup logam untuk kabel; mesin berdiri logam;
metal pintu ayun otomatis; metal pintu bifolding otomatis; metal pintu geser otomatis; minuman kaleng logam; model
[ornamen] terbuat dari logam biasa; model miniatur mobil [ornamen] dari logam biasa; model mobil [ornamen] terbuat dari
logam biasa; model pesawat [ornamen] terbuat dari logam biasa; molibdenum terikat dengan logam lain dalam bentuk
lembaran, pelat dan foil untuk pembuatan lanjut; monumen logam non-mulia; mullions logam; mulus digulung cincin logam;
mur logam; mural genteng metal; mural logam; muselets dalam sifat penutupan kawat untuk botol; nameplates logam dan
nameplates pintu; nameplates pintu logam; nampan logam *; nikel; nikel dan paduan; nikel tambaga alloy; niobium; nisan
makam non logam mulia; nok baja ringan; nomor balap sepeda piring yang terbuat dari logam; nomor rumah dari logam;
nomor rumah dari logam, non-bercahaya; nozel logam; ornamen [patung] terbuat dari 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 baja, tidak ditempa atau semi-tempa; paduan logam
untuk digunakan dalam pembuatan; paduan logam untuk pembuatan lanjut; paduan nikel; paduan pengecoran; pagar berantai
dari logam; pagar besi untuk rel kereta api; pagar kawat; pagar kawat logam; pagar logam; pagar logam untuk balkon; pagar
logam untuk jembatan; pagar logam untuk pagar; pagar rantai logam; pagar tetap logam; paku; paku keling logam; paku
payung jok logam; palet logam; palet logam bongkar muat; palet penyimpanan logam; panduan rel logam; panduan rel untuk
counterweight lift; panduan rel untuk mobil lift; panel Insulasi ( Panel pendingin ) dari logam untuk bangunan; panel Insulasi
dari logam (Panel pendingin dari logam) untuk bangunan; panel akustik dari logam; panel aluminium untuk dinding ruang
bedah; panel aluminium untuk pintu ruang bedah; panel aluminium untuk plafon 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; panel-panel bahan campuran aluminium untuk bagian muka arsitektural suatu
gedung; panil-panil dari logam/besi/baja; papan decking logam; papan langit-langit logam; papan lantai logam; papan loncat
dari logam; partisi dari logam untuk membangun; partisi dengan elemen individual diam serta bergerak dari logam; pasak
logam; pasak sepatu dan pena sepatu dari logam; pasak sepatu logam; pasak tenda logam; pasir besi; patung dari logam;
patung dari logam biasa; patung desktop yang terbuat dari logam non-mulia; patung keagamaan dari logam biasa; patung
logam non-mulia; patung, patung dan karya seni dari logam biasa; patung-patung logam non-mulia; patung-patung timah;
pegangan bak mandi dari logam; pegangan jendela logam; pegangan pintu dari logam; pegangan pintu dari logam biasa;
pegangan tangan dari logam untuk bak mandi dan shower; pegangan tangan dari logam untuk jalan setapak; pegangan
tangan dari logam untuk tangga; pegangan tangan logam; pegangan tangan logam untuk digunakan di gedung-gedung;
pegangan tangga dari logam; pegas [logam hardware]; pelampung logam; pelampung mooring logam; pelapis logam; pelari
dari logam untuk jendela; pelari dari logam untuk pintu; pelat baja berpakaian dan lembaran; pelat baja vinil berlapis; pelat dan
lembaran baja; pelat nomor dari logam; pelindung dan klem baja stainless; pelindung pohon logam; pemanasan saluran
logam; pemancang sekrup dari logam; pembatas penjaga dari logam; pembatasan parkir logam; pembuka jendela, non-listrik;
pembuka pintu, non-listrik; pemegang logam untuk papan; pemegang tiket kereta logam dan bus; pemicu mengunci logam;
pemukul logam; pemukul pintu logam; penampungan badai logam; penampungan dok pemuatan logam; penampungan
penyimpanan logam; penampungan tornado bawah tanah yang terbuat dari logam; penanda tanaman logam; pengait putar
ganda [perangkat keras logam]; pengencang C-cincin logam; pengencang D-cincin logam; pengencang cincin babi logam;
pengencang dari logam untuk jendela tingkap; pengencang logam untuk perancah; pengencang mesin sabuk logam;
pengencang pintu logam; pengencang snap ring dari logam; pengencang ulir logam; pengganti link untuk rantai; penggulung
berbentuk silinder dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; penghenti gerbang dari logam; penghubung kabel dari
logam, bukan listrik; pengiriman kontainer logam; penguat untuk bekisting pin logam; peniti jepit logam; penopang langit-langit
logam; penutup dari logam untuk langit-langit; penutup jendela, non-listrik; penutup lantai tersusun dari logam; penutup pintu
dari logam; penutup pintu logam, non-listrik; penyimpanan drum logam; penyimpanan gudang logam; penyimpanan sampah
logam; penyimpanan sampah tujuan umum dari logam; penyimpanan sepeda rak logam; perak nikel; perancah logam;
perancah menara logam; perangkap untuk hewan liar *; peranti keras dari logam; perapian grates logam; pergola logam;
pergola terutama logam; perlengkapan logam untuk perabotan; perlengkapan penyambung logam; perlengkapan perabotan
dari logam; perlengkapan pintu dari logam; perlengkapan pipa logam; perpipaan logam; persimpangan dari logam untuk pipa,
termasuk yang terbuat dari paduan baja dan titanium; perunggu; peti logam; piala dari logam biasa; piala yang terbuat dari
logam biasa dan paduan mereka; piket logam; pilar dari logam/besi/baja untuk bangunan; pin kunci bola logam; pintu anjing
logam; pintu besi pemirsa [non-diperbesar]; pintu dalam logam; pintu dan jendela dari logam; pintu ganda putar dari logam;
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pintu garasi logam; pintu hewan peliharaan logam; pintu keamanan logam; pintu kucing logam; pintu lipat logam; pintu logam
*; pintu logam geser; pintu logam untuk digunakan dalam ruangan; pintu logam untuk lemari besi; pintu logam, jendela, jendela
dan slatted jendela; pintu luar logam; pintu penutup keamanan dari logam; pintu putar logam; pintu putar logam otomatis; pintu
rol logam; pintu tahan api dari logam; pintu teras 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 alat kelengkapan yang dilapisi
logam; pipa dan tabung logam; pipa drainase logam; pipa hollow; pipa kaku logam; pipa logam; pipa logam dan
perlengkapannya;; 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 saluran pembuangan logam; pipa stainless; pipa
tembaga; pipa tembaga yang dilapisi plastik; pipa tembaga yang disalut dengan bahan berbusa polietilena; pipa tembaga yang
disalut dengan karet; pipa tembaga yang terisolasi; pipa underdrainage logam; pipa-pipa baja; piring STNK logam; piring
identitas dari logam biasa; piring tendangan pintu logam; pirit besi; pita logam untuk keperluan mengikat; pita tipis logam;
pitons logam; plafon Insulasi dari logam (plafon pendingin dari logam); plafon dari logam; plak dari logam biasa; plakat logam;
plat pengenal dari logam; plat pintu dari logam; plat stainles; plat stainles anti karat; plat stainless; plat strip aluminium;
platform pengeboran lepas pantai logam; pra-dicat baja strip; pra-fabrikasi kolom arsitektur logam; pra-fabrikasi rumah ayam
sectional logam; pra-fabrikasi rumah dari logam untuk hewan ternak; prefabrikasi dari logam/besi/baja; profil dari alumunium;
punjung, anjang-anjang dari logam; putar logam; putar non-otomatis logam; putar otomatis logam; rak atau hambalan dari
logam,; rak kurung logam; rambu-rambu jalan logam; rangka baja ringan kanal c; rangka baja ringan untuk bangunan; rangka
logam untuk bangunan; rantai baja; rantai keamanan logam; rantai lifting; rantai logam biasa untuk kunci; rantai penanganan
beban; rantai selip logam; rantai tali-temali logam; rel baja; rel geser dari logam untuk kamar mandi; rel geser dari logam untuk
kamar mandi dan rel dari logam untuk kamar mandi; rel penggantung dari logam; reng baja ringan; retensi batu longsor jaring
kawat; rim kunci logam, non-listrik; ring sekrup dari logam; rol pintu garasi logam; rumah ayam modular logam; rumah ayam
pra-fabrikasi logam; rumah hewan modular dari logam untuk hewan ternak; rumah hewan modular 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; runner dari logam untuk dinding; saham dari logam untuk tanaman atau pohon; salib
dari logam biasa, selain perhiasan; saluran dari logam untuk instalasi AC; saluran dari logam untuk ventilasi dan instalasi AC;
saluran dari logam untuk ventilasi instalasi; saluran logam; saluran logam untuk jaringan pipa gas; saluran logam untuk
saluran gas; saluran non-listrik memutar logam; saluran pembuangan dari logam; sambungan bercabang dari logam untuk
pipa; sambungan fleksibel dari logam; sambungan logam tipe siku; sambungan logam untuk pipa; sambungan pipa dari logam;
sambungan rantai; saringan logam; sash windows logam; screwnails logam; sekrup baja ringan; sekrup logam; sekrup untuk
pengunci kendaraan; selang bahan bakar minyak logam; selang gulungan semi-ditarik dari logam; selang logam; selang logam
industri; selang logam untuk kolam renang; selang logam untuk pertanian; selang logam untuk pipa digunakan; selimut pas
untuk kolam renang [struktur] logam; semi-tempa timah dalam bentuk gulungan; semua tujuan tali logam; sendi dari logam
untuk pipa; sendi ekspansi logam untuk lantai dan dinding; sendi ekspansi logam untuk pipa dan ducting; seng; seng dan
paduan; sepatu pena logam; serbuk logam umum untuk digunakan dalam pembuatan; serbuk logam untuk digunakan dalam
pembuatan; serbuk logam yang digunakan untuk pengelasan; shower ambil bar logam; siku dari logam untuk pipa; siku dari
logam untuk pipa fleksibel; siku dari logam untuk pipa kaku; siku dari logam untuk pipa, termasuk yang terbuat dari paduan
baja dan titanium; siku stainless; silinder baja untuk gas terkompresi; silinder kunci dari logam; silinder kunci keamanan logam;
silinder kunci logam; silinder logam untuk gas dikompresi atau cairan, dijual kosong; silo modular logam; silo pra-fabrikasi
logam; singkatan dari logam untuk tanda-tanda jalan; sistem langit-langit logam gantung yang terdiri dari panel; skala model
[ornamen] dari logam biasa; skala model mobil [ornamen] dari logam biasa; skrup dari logam; skylight logam; slatted jendela
logam; slider perabot logam; sling kargo dari logam; sling rantai; sling rantai heavy-duty; sling tali kawat; slot surat logam; sofit
logam; soket spelter; soket wedge; soket wedge logam; solder bebas timah untuk industri elektronik; solder keras; solder
lunak; solder pasta; solder perak; spelters untuk mematri; spelters untuk pengelasan; spelters untuk solder; spendek dari
logam; staples logam untuk konstruksi atau keperluan industri; staples untuk konstruksi atau keperluan industri; staybolts
logam; stepladders logam dan tangga; strip baja; strip gemuruh logam; strip mengikat logam yang digunakan pada kemasan;
strip stainless; struktur penampungan logam; stud baja untuk bahan bangunan; sudut katup logam, selain bagian dari mesin;
sudut manik-manik drywall logam [bahan bangunan]; sumbat botol logam; sumbat logam untuk wadah kemasan industri; surat
pelat logam; tab indicia logam; tabel centrepieces [ornamen] terbuat dari logam biasa; tabung bahan bakar butana logam,
mengosongkan; tabung baja; tabung dari logam untuk keperluan industri; tabung dilipat logam; tabung gas bertekanan terbuat
dari logam; tabung logam; tabung logam semua untuk penggunaan kendaraan bermotor; tabung logam untuk gas; tabung
logam yang dilapisi plastik; tabung logam yang disalut dengan bahan berbusa polietilena; tabung logam yang disalut dengan
isolator panas; tabung logam yang disalut dengan karet; tabung paduan nikel; tabung paduan tembaga; tabung stainless steel;
tabung tembaga; tabung tembaga yang terisolasi; tag telinga logam untuk ternak; tahap logam untuk pertunjukan musik; tahap
untuk pertunjukan musik terdiri dari bahan terutama logam; 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; tanda-tanda parkir logam; tanda-tanda, non-bercahaya dan non-mekanik, logam; tangga
almunium; tangga dari logam untuk perpustakaan; tangga logam; tangga stand-off logam; tanggul logam portabel; tangkapan
pintu lemari logam; tangki air dari logam untuk keperluan industri; tangki air dari logam untuk keperluan rumah tangga; tangki
air hujan dari logam; tangki air logam; tangki dari logam untuk penyimpanan gas cair; tangki dari logam untuk penyimpanan
gas dikompresi; tangki dari logam untuk transportasi gas cair; tangki dari logam untuk transportasi gas terkompresi; tangki
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; tangki penyimpanan logam; tangki penyimpanan logam dan atap untuk itu; tantalum [logam]; tantalum dan paduan;
target sputtering dari logam; tarikan laci dari logam biasa; tarikan laci logam; tembaga; tembaga batangan murni; tembaga
rendah memo karbon-baja; tempa baja; tempa logam; tempat pengikat tali di dermaga; tempat penyimpanan air dari logam;
tempat sampah logam; tenda tiang logam; tensioner logam untuk rangka kendaraan bermotor; terali dari logam; teralis dari
logam untuk mendukung tanaman; teralis logam; terumbu ikan buatan dari logam; tiang bendera genggam logam; tiang pagar
logam; tiang-tiang baja; tiang-tiang logam; timah; timah batangan; timah dan paduan; tinggal baut logam; titanium; 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; tubing aluminium komposit
untuk digunakan dalam pembuatan frame sepeda; tubing dan tubing kopling dari logam untuk menggabungkan dan
mengakhiri pipa; 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;
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tutup mengambang internal aluminium untuk digunakan dengan gas atau cair tangki penyimpanan gas; ubin dinding dari
logam untuk bangunan; ubin dinding logam; ubin langit-langit logam; ubin logam untuk membangun; uninsulated, kawat non-
listrik; unit pintu besi; usungan kabel dan usungan singel logam [penjepit link]; utilitas tiang logam; valances logam; vanadium;
ventilasi atap logam untuk bangunan perumahan dan komersial; ventilasi saluran logam; wadah dari logam untuk pengepakan
dan pengemasan; wadah kemasan industri logam; wadah penyimpanan 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 logam langsing; window mengelilingi logam; window rel logam; wire mesh; zirkonium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:20:30
540   EtiketDID2022066348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Lingkar Selatan No. 02. KM. 09, Desa Payaman, Kecamatan Mejobo,
Kabupaten Kudus, Jawa Tengah

CV Murialux Duspha Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MDA FILTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Penyaring MDA
591 Uraian Warna : biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Filter untuk pemurnian air; Pemurni air untuk keperluan komersial;

Penyaring air minum; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk
pemurnian air; Saringan karbon aktif.; alat pemurni air; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni
air portabel; alat pemurni air untuk keperluan komersial; alat untuk penyaring air minum; aparat pemurni air untuk keperluan
rumah tangga; aparatur pemurnian air; filter elektrostatis untuk penyaringan air reverse osmosis; filter pemurnian air listrik
untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan
berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis;
filter untuk digunakan dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; instalasi pemurnian air; instalasi pemurnian air
reverse osmosis; instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni
air; mesin pemurnian air; mesin penyaringan air; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air; pemurni air untuk
keperluan rumah tangga; peralatan dan instalasi pemurnian air; peralatan penyediaan air minum; sistem penyaringan air
minum; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; tangki pemurnian air; unit pemurnian air; unit pemurnian air untuk
memproduksi air minum; unit penyaringan air;  alat sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:21:33
540   EtiketJID2022066349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pahlawan I No. 14, Bondongan, Bogor Selatan, Kota Bogor, Jawa Barat, 16131
PT. AINDO TEMAN SETIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. AINDO TEMAN SETIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===manajemen hotel untuk orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:22:28
540   EtiketJID2022066350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

CHARLES HARIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : LUXE PARFUM
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan parfum dan wewangian; Layanan toko ritel secara on-line yang menjual parfum dan wewangian; Toko

parfum; penjualan ritel dan grosir parfum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:24:52
540   EtiketDID2022066351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MARGOMULYO JAYA BLOK H NO.17, Kota Surabaya, Jawa Timur
SEKTINO KUNCORO LESMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wippe
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:25:40
540   EtiketDID2022066352

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tukad Pakerisan Gg XII A No. 12 Br Kangin, Panjer, Kota Denpasar, Bali, 80225
I Gusti Ngurah Bagus Suyastrawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BEBASRAPI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : BEBAS RAPI
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
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511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:27:29
540   EtiketDID2022066353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Puan XX Blok AJ 6/2. RT. 001/012 Pakulonan Barat, Kabupaten
Tangerang, Banten, 15810

IVANA MICHELINE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAVIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Teman Tersayang, Teman Terbaik
591 Uraian Warna : hitam, kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion perawatan kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan; Produk perawatan kulit; amber [parfum]; gel-gel perawatan kulit;

masker kaki untuk perawatan kulit; minyak parfum; minyak untuk parfum dan aroma; minyak-minyak perawatan kulit; mousse
perawatan kulit; parfum cair; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:29:11
540   EtiketDID2022066354

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APARTEMEN MEDITERANIA GARDEN RESIDENCE 1 TOWER C-18-FK, RT. 002,
RW. 008, KEL. TANJUNG DUREN SELATAN, KEC. GROGOL PETAMBURAN, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470

DRA. NENI ANGGRAENI, M.M.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BACOL BASO COCOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Hijau, Oranye, Putih dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakso daging sapi; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu dengan ikan dan/atau ayam; Baso Tahu;

bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang tidak digoreng;
bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso lobster yang dibumbui;
bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan; bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso
tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso telur sapi; bakso urat; baso digoreng
(basreng)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:29:34
540   EtiketDID2022066355

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MARGOMULYO JAYA BLOK H NO.17, Kota Surabaya, Jawa Timur
SEKTINO KUNCORO LESMANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wippe
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,

tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-
barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
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imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit termasuk paku rak
untuk peralatan berkuda; Benang Jahit Kulit; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit);
Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas
sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper,
koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan
kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian
yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit;
Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet rajut; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet
untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk
dompet wanita; Grip untuk kantong; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas; KANTONG UNTUK PENDAKI
GUNUNG; KULIT ANAK KAMBING; KULIT YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit; Kantong penyisip dalam koper
yaitu, kantong pengepak barang bentuk kubus; Kantong pinggul; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk
penyimpanan sendal selop; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kantong, dari bahan
kulit, untuk pengemasan; Kerangka untuk kantong; Koper bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper
untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan
mandi dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit binatang berbulu; Kulit dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang
dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR USUS TERNAK YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA
LEMPENGAN EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label untuk bagasi perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing;
Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung matahari, tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan
untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk tas; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa
jas; Pemegang label kulit; Pengikat dan tali dari kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian [barang kulit]; Perangkat untuk
hewan; Portofolio seni (kasing); RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel anak sekolah;
Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI
GULUNGAN PERKAMEN DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk
bahu untuk kantong; Sabuk bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA;
TEMPAT DUDUK LIPAT BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali
bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan,
cambuk, pelana; Tali penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas
(selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan
surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berbahan kain batik; Tas berbahan kain lurik; Tas berkemah;
Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas
buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali
pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari
kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil
dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas
kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk
keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung
yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai
ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat buku cek; Tempat bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet];
Tempat kartu kredit; Tempat kartu kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian;
Tongkat; Tongkat berjalan Nordic; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing]; alat bantu pelatihan non-
elektronik untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan]; alat bantu pelatihan non-
elektronik untuk hewan [penutup mulut]; alat gendong berbingkai seperti ransel untuk menggendong bayi; alat kelengkapan
pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam mulia; alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam
mulia; alat untuk membawa  jas, kemeja dan gaun; amplop kulit untuk kemasan barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk
sanggurdi; bagian logam dari payung; bagian logam untuk tas; bagian logam untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan
tali binatang; ban perut untuk anjing; bandana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian
untuk hewan]; bantalan bantal dibuat untuk pelana; bantalan lutut untuk kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk
sadel kuda; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi, tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci;
barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; bingkai belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung;
bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung; bingkai untuk payung atau payung; bit untuk kuda; bulu;
bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang; bulu dijual dalam jumlah besar;
bulu imitasi; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan peliharaan; cambuk;
cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung; cribing straps (tali untuk kuda);
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dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi
kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas],
bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet
genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai
dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet
kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet
kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil;
dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet
kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas
tangan]; dompet malam [tas]; dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet
penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas];
dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet
untuk pegangan kunci; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang
di pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan;
dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi;
galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di
tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa
[Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda;
kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan; kalung hewan peliharaan elektronik;
kalung kuda; kalung kulit; kalung untuk anjing; kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang
membawa informasi medis; kalung untuk hewan*; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang;
kantong (sampul) kulit untuk pengepakan; kantong (tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang;
kantong alat dijual kosong; kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan
bayi; kantong jala untuk belanja; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan;
kantong kunci; kantong pelana *; kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk
menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet
kuda; kasing kartu kredit; kasing kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing
kulit; katup kulit; kekang [harness]; kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali
[harness]; kendali untuk membimbing anak-anak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; klip
yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper
bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian;
koper besar untuk bagasi; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas
kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan rak
didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper lipat; koper termasuk koper
dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit atau kulit imitasi;
kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak
tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit; kotak topi dari
kulit atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi
disesuaikan untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit binatang; kulit binatang berulu; kulit bulu; kulit chamois, selain
untuk keperluan pembersihan; kulit dan bulu binatang, yang belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan
kulit binatang; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas,
amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian
dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar;
kulit disamak; kulit halus; kulit halus dan kulit binatang; kulit hewan, kulit hewan yang berbulu; kulit imitasi; kulit imitasi dijual
dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau
setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit
untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang; kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi
dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk
bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging untuk hewan; lembar terbang untuk kuda;
lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan
kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan untuk kucing; moleskin [kulit imitasi];
neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator
garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; pakaian
untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian
untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka anjing; payung; payung
dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung pantai; payung
pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi data nirkabel;
payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung teleskopik; payung
teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper; pegangan payung;
pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk tongkat dan tongkat
jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa anak; pembawa garmen; pembawa garmen
untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk
jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor  kuda; pembungkus kaki kuda; pembungkus pengangan
koper; pemegang koin dalam bentuk dompet; pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin;
pengikat untuk pelana; pengunci kaki; penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda];
penutup mata unggas untuk mencegah perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan;
penutup payung; penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk
hewan; penutup untuk sadel kuda; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan
untuk bepergian; pohon pelana; portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas
tangan; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel
kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk
pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau
dari kulit imitasi; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana; salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam;
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sarung bepergian dari kulit; sarung khusus yang disesuaikan untuk membawa tongkat lipat; sarung koper; sarung mebel dari
kulit atau dari kulit imitasi; sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda; selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing;
sepatu bot kuda; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik; sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro
[Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; sporran; spring
casing dari kulit; stud dari kulit; tag (label) hewan peliharaan secara khusus disesuaikan untuk dipasang pada pengikat atau
kalung hewan peliharaan; tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali
jalu; tali kekang; tali kekang dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit; tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna;
tali leher kuda; tali pengekang untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali pengikat dari kulit; tali pengikat
koper; tali pengikat untuk kucing; tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali penyandang dari kulit; tali untuk bagasi;
tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali untuk hewan; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tali untuk
melatih kuda; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi; tali yang terbuat dari kulit
imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari
logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda
motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang
perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda
terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja
terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit imitasi; tas berburu olahragawan; tas
beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas
buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk
pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian;
tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas
haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala rantai; tas jala untuk belanja; tas
jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman
anggur; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa
pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas
kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai
sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan
mandi dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit
sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas
malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak
dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet
kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik
kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung
dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan
dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual
kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas
punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari
logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah
bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk
perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus
dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil
(evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas
tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet
dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga
bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk
berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa
dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas,
dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi
gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci]; tempat (pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek
[leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat dasi untuk berpergian; tempat dokumen bisnis; tempat folio;
tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat kartu kredit [dompet]
menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu
kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu nama; tempat kartu
panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu
panggilan.; tempat koin; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan
kulit; tempat label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat surat izin mengemudi; tempat
tiket dari kulit; tempat untuk kunci; tempat untuk portofolio [koper]; tips yang khusus disesuaikan untuk tongkat jalan dan
tongkat hiking; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung; tongkat gunung; tongkat hiking;
tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung; tongkat rotan; topeng terbang untuk
binatang; topeng terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-
up untuk alat-alat tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong; wadah pengemasan dari kulit; wadah
pengemasan industri dari kulit; wadah untuk bepergian; wine bottle tote bags===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:30:29
540   EtiketDID2022066356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bromo GG VII No. 2, RT. 003 RW. 010, Kel. Sisir Kec. Batu, Kota Batu, Jawa
Timur, Kota Batu, Jawa Timur

Sri Rejeki, SH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Binsar P. Sihotang S.H.,
Komplek DKI Blok E Nomor 13  Kembangan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Brosem + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ale jahe dari minuman jus jahe; Minuman isotonik; Minuman non-alkohol bervitamin (bukan untuk medis); Minuman

serbat; Sirup; air mineral bersoda; esensi untuk membuat minuman; jus; jus apel; jus buah; jus wortel; limun; minuman sari
apel; minuman tanpa-alkohol; sari buah apel, tanpa-alkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:30:44
540   EtiketDID2022066357

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Pucang,RT.001,RW.009,Kelurahan Gumilir,Kecamatan Cilacap Utara,Cilacap,
Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

AGUS EKO PURNOMO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDTED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah,Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; seduhan herbal berbahan rempah
(jahe, kunyit, temulawak); teh; teh bebas kafein; teh beraroma; teh celup; teh hijau; teh hitam; teh pelangsing; teh
rosemary===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:32:27
540   EtiketDID2022066358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP Cilangkap RT. 003 RW. 011 Cilangkap, Kota Depok, Jawa Barat
Putri Wulandari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Splence SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun kosmetik;

Semprotan pelembab wajah; esens untuk kulit; kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dekoratif; kosmetik
perawatan kulit; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim malam; krim pemutih kulit; krim siang;
lotion wajah dan tubuh; masker kulit [kosmetik]; minyak esensial; pencuci muka; sabun mandi; sabun-sabun; serum
kecantikan; shampoo kering; toner kulit; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:32:43
540   EtiketDID2022066359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kav. PTB. Sumbawa F./9 Rt. 006 Rw. 006, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11820

Ari Delista
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Soy Day Your Daily Soy Milk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Hijau, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Susu kacang kedelai; Susu kedelai; minuman susu kedelai; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan

kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai beraroma; susu almond; susu
kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:35:09
540   EtiketDID2022066360

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kelurahan Buol RT. 013 RW. 004 Buol, Kabupaten Buol, Sulawesi Tengah
Faisal Al Idrus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ruqaiya
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sabun kosmetik;

Semprotan pelembab wajah; Serum kecantikan (kosmetik); esens untuk kulit; kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi;
kosmetik dekoratif; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim malam;
krim pemutih kulit; krim siang; lotion wajah dan tubuh; masker kulit [kosmetik]; minyak esensial; pencuci muka; sabun mandi;
sabun-sabun; shampoo kering; toner kulit; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:36:53
540   EtiketD012022066361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Tgk. Glee Iniem No. 1 Desa Siem Kecamatan Darussalam Kabupaten Aceh
Besar, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23374

CV. DAYAH DARUL IHSAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOYAA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 10:38:29
540   EtiketDID2022066362

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Zona Neighboorhood NH 42 Rt.003/020 Kel. Mangliawan Kec. Pakis, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, 65154

Denisa Novinda Anggraeni Pidjath

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agung Nugroho S.H.,
Equity Tower Lantai 49 Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53

740

Tipe Merek : Merek Kata

Halaman 473 dari 1012



Nama Merek : .dermaEL.
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau Tosca; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen

dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Bahan-bahan
pembersih untuk kaca; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; 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; Bulu mata buatan; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh;
Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Ekstrak herbal topikal untuk
digunakan sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata
(Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing
(kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur
untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower
bukan untuk keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah
kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka
yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kondisioner
cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm
cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan
pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; 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 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; Lak rambut; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak
untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri;
Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan
serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion pelembab (kosmetik); 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 wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Malam untuk kulit; Masker (kosmetik);
Masker Wajah; Masker 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 memperbaiki rambut Jepang;
Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah
menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion
dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan;
Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih anti-penuaan; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kulit non medis;
Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi; Pembersih
wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih untuk digunakan pada
rambut; Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penguat kuku dan pembersih cat
kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; 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; Perona mata;
Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Pewangi badan (kosmetik); 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 kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk
perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak
mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk muka; Sabun {bukan
untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kondisioner untuk
rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir;
Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit
wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
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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 pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; 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
pengeringan rambut; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner,
pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem
untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk
rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion
dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan
tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan
pembersihan; 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 menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan
pembersih karpet; 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); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Strip perban
pelembab untuk kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit;
Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik; Tisu basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap
untuk wajah; Tisu yang diresapi dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Toner (cairan penyegar wajah) 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; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; abu
vulkanik untuk dibersihkan; air parfum; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia untuk
keperluan pembersihan; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat;
astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
bahan pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; 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; bantalan kapas
untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet;
bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet;
basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner
rambut padat; batu apung untuk digunakan pada tubuh; bedak; bedak bayi; bedak bayi [perlengkapan mandi]; bedak dengan
warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem;
bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan
toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim
dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pencuci rambut; bubuk sabun; bubuk tubuh
berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran
pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; 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 tidak tergelincir untuk lantai; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku
(kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; celak mata; cocoa
butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; concealer wajah; cosmeceuticals
untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-
rempah; cuci masker; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar
bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur; eau de parfum; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak bunga
[parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan
kosmetik; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; 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 perawatan kulit non-medis; esens tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan
pembersihan; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan
[kosmetik]; gel kecantikan; gel kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel
lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel
mandi tidak mengandung obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat
bantu penata rambut; gel pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut;
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gel pemanas non-medis; gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis;
gel pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel
setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan
kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan
untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh
(kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah
bercukur; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut
dan perawatan rambut; gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; ginseng mengklarifikasi masker
wajah pemolesan; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan
kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring;
handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin;
handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik;
hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter
(kosmetik); jel dan krim untuk mandi shower; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; 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 pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan
pembersih; 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 diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; kit kosmetik; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias 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; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit;
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut
untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak,
menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam
bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan
kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari;
kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-
penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak;
kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit
kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik
untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik
yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan
kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit
tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim
after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-
iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim
bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk
keperluan kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim 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 malam
[kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-
obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan 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 mencegah kerutan wajah; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non
medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk
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keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku buatan akrilik;
kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku;
lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lilin penata rambut; lilin tanpa selip untuk lantai; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion  untuk
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 susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu
untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion
wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur
matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion dan
krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat
untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion
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 perawatan
kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan
rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut
melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk
keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tabir surya; 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 beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat
kuku; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh;
lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan
untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-
up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, 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 lembar untuk penggunaan kosmetik; masker
lumpur 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; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan
dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan
menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan,
mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; mencuci soda, untuk
membersihkan; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan
kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; 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 memperbaiki rambut; minyak parfum;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung
matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak perlindungan matahari; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak rambut; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah
matahari [kosmetik]; 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 parfum dan aroma;
minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak, losion dan susu semua
untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan rambut;
mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir;
palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum
dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling untuk rambut; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit
tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk

Halaman 477 dari 1012



badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak
mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; 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; 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 dalam
bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemutih kuku; pemutih rambut; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena
korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan
rambut bayi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; pengatur tekstur
rambut; 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; penghilang cat kuku;
penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang enamel kuku; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir;
pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil eyeliner; pensil
kosmetik; pensil mata; pensil mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu
setelah matahari, gel dan minyak; penyegar kulit; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; 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; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik;
pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan
rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; poles dan krim untuk logam; pomade rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; 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; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat kuku; produk dan sediaan
yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung
obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah;
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah
tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan
membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik;
rambut rontok; rias wajah; riasan mata; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun
batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair
untuk binatu; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk
tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun
cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas
untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah;
sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun
non-obat untuk wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk
wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk
penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan
kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun
untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-
sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet parfum; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep tanpa obat
untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo dan kondisioner rambut;
sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub
wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan bahan kimia
pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan berjemur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan
perlindungan dari matahari; sediaan binatu atau cairan untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan
tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan 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,
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pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik
dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut;
sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan
kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan
penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk 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 diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh;
sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk
keperluan rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan
pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan
pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan
pembersihan kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan
kulit tanpa obat; sediaan pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk
barang-barang perokok; sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat
untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan
pembersihan untuk ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan
pribadi; sediaan pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemutih kulit; sediaan
pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan penataan rambut; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghilang
lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan
kuku; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit;
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal;
sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung
obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa
murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tubuh
tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan,
perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block; sediaan sun
block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk
merawat dan membersihkan hewan; 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 melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang
rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk
merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan,
pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk
pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk pewarnaan awal rambut;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk
simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang
lemak; 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-
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sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-
sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin,
herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir sepatu dan krim; semprotan dengan pengharum untuk
badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan menjadi
alat bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan
rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi
dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan
sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
shampo rambut; solusi pembersih lensa kacamata; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip lilin untuk
menghilangkan rambut tubuh; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; 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
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 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; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan sediaan pembersihan; tissue
(penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik;
tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu
diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan
sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan
sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan
sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu 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; toner
kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; udara bertekanan kalengan untuk keperluan pembersihan dan
debu; ujung kuku buatan; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna
alis dalam bentuk pensil dan bubuk; warna bulu mata; warna rambut; wax rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa
obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain
parfum untuk penggunaan pribadi; wol baja diresapi untuk pembersihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:13:02
540   EtiketDID2022066382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Adi Sumarmo no. 110, rt 04/rw05, singopuran, kartasura, sukoharjo, Kabupaten
Sukoharjo, Jawa Tengah, 57164

Dea Ayu Ignacia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jeng Nanik
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, kuning, cream
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ayam goreng rempah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:13:41
540   EtiketDID2022066383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung 18 Office Park Lantai 25, Suite A2, Jl. TB. Simatupang No. 18, Kebagusan,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,

PT Sinar Lediane Indonesia
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12520
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sagga dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Atasan

sebagai pakaian; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Baju
Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Bantalan anti keringat (bagian
dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat (bagian dari pakaian);
Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat);
Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana
santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang,
tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas
(bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk
wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin;
Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan;
Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek
sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin;
Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian Adat); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai
pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian); Ineun
Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaus pakaian; Kulit bagian atas sepatu; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Oroba Si Oli
(Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian
Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga;
Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian
Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam
air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek,
pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi;
Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan
panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi,
beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan
kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas
(bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk
perempuan; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah;
Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga;
Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air;
Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training;
Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang
dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh
pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala;
Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas
kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus,
rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan;
Pakaian, yaitu, 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, tank top, t-
shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan
elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala,
visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk
pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas,
bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung
tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak,
pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar,
pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup
setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi,
penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku
untuk sepatu sepakbola; Pelindung telinga [pakaian]; Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian);
Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus
pakaian; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala, yaitu topi
pet; Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot;
Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos
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kaki; Rok dalam [pakaian dalam]; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Sepatu Dansa;
Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan
mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau
santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang
tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setelan pakaian main; Sileuweu (Celana); Singkot (Ulos
Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Sol sepatu; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos
Bagian Kepala (Pakaian)); Teluk Belanga (Pakaian Adat); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita
(pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian
Adat); alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal,
sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot;
alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu; artikel pakaian untuk manusia; atasan
[pakaian]; atasan [pakaian] rugby; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu
bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan
sisipan sepatu; baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian);
band bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian;
bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan penambah payudara yang tidak
dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan
tutup kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; blazer [pakaian bisnis];
blus [pakaian bisnis]; bodices [pakaian dalam]; bootee (sepatu bayi wol); bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu
menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon;
celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana
bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam;
celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana
trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk
wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chullos
[topi dengan penutup telinga]; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; dasi (pakaian); earbands [pakaian]; flat balet [sepatu
flat]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran (outerclothing) non-jepang;
gaya pakaian luaran [outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for
leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari
pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak
sepatu tersembunyi; hak untuk sepatu; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat
pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat
pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket dan celana tahan air; jaket
dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di
bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, sepatu
bot dan rompi untuk memancing; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jeogori [pakaian dasar dasar dari
pakaian tradisional Korea]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian];
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat;
kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos
replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaus [pakaian]; kaus kaki celana
panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian
bisnis]; kepala membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk
celana; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi
pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lapisan dalam sepatu bot salju; lapisan pakaian jadi; lapisan siap
pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan
sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis
pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang]; manset
lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian]; masker wajah [pakaian], bukan
untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui
sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus
bahu menjadi pakaian; miters [topi]; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-
anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air
permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu;

Halaman 482 dari 1012



pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian];
pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]); pakaian dalam anak-anak;
pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian
dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana
untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi
dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria;
pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin;
pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian
luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk
wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer;
pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim;
pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pendakian; pakaian
pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria;
pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja
rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian renang neoprene; pakaian
renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk
wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju; pakaian seragam;
pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian sutra; pakaian tahan
air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan
celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian tenun dan pakaian rajutan;
pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian
tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur
untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan;
pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk gulat;
pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan
teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri;
pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian
dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging,
pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas
hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band),
sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian
olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED;
pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang
menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian,
alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian,
bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus
kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian,
yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian
dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); pelindung tumit untuk sepatu;
penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut [pakaian]; penguat untuk sepatu; penutup kepala,
termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi
sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis;
penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian; perangkat non-tergelincir untuk sepatu
bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk
sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot;
puncak topi; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; rok [pakaian
bisnis]; rok celana; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang
terbuat dari kain [pakaian]; sandal balet [sepatu dansa]; sandal dan sepatu pantai; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; sarung tangan untuk pakaian; selendang [pakaian];
selendang sebagai pakaian; sepatu; sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik;
sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu
bayi rajutan; sepatu berjalan; sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi;
sepatu boot berjalan; sepatu boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja;
sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang
bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu
bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot
untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk
wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari
kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu
bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu
dengan kait dan tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu
hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu
hak untuk stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu
jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja;
sepatu kertas digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu
kulit; sepatu kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari
kulit; sepatu luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu
panjat tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita;
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sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda;
sepatu roller self-balancing; sepatu salju; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu
ski dan snowboard; sepatu ski-Apres; sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu
thong; sepatu tinju; sepatu trek dan lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk
latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu
untuk voli kaki; sepatu untuk wanita; sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai
formal untuk wanita dan pria; sepatu yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu
yang tertutup baja; sepatu yoga; set pendek [pakaian]; setelan celana untuk wanita; setelan pakaian formal wanita; setelan
pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift [pakaian]; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; slip  pakaian
dalam; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol
untuk sepatu dan sepatu bot; sriwal (pakaian); stoking dan celana ketat tipis wanita; suge-gasa [topi topi]; tali bra [bagian dari
pakaian]; tali celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi; topi baseball; topi berbandul; topi
bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi
garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba;
topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi
pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski;
topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita,
dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel; tubuh [pakaian]; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-
topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot
yang terbuat dari bahan wol felt]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:14:20
540   EtiketDID2022066384

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: winongsari 08/01 Sengon Subah Batang, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, 51262
Muhammad Baihaqi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: H. Subali Raja Sate
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===sate [daging panggang yang ditusuk]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:14:42
540   EtiketD142022066385

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LINGK III  RT.011 / RW.003 KELURAHAN PAKADOODAN, Kota Bitung, Sulawesi
Utara, 9500

Regina E Lengkong

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RR Cookies House
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, UNGU, PINK, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:18:42
540   EtiketJID2022066387

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cluster Fortune Spring D2 F15, RT004 RW001, Kel. Tajur, Kec. Ciledug - Kota
TANGERANG, Kota Tangerang, Banten, 15152

SUHENDRA IRAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ir  Ollies Rope S.H
Jalan Latumenten 3/6 No. 5A Jelambar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUSHI MAYO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan restoran Jepang; jasa restoran; layanan restoran sushi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan

makanan dan minuman; restoran masakan khas jepang; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:23:15
540   EtiketDID2022066388

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manyar Tirtoasri 4 No 9, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60111
Gaby Deandra Andhanari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TISPUN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko kue; Toko kue online===

===Kue spiku; hidangan pasta; kue bolu; kue kering; kue pastry===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:24:06
540   EtiketDID2022066389

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Gunung Pandau, RT/RW: 009/000, Kel/Desa : Paringin Timur, Kec. Paringin,
Kab. Balangan, Prov. Kalimantan Selatan, Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan

Lisda Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ratuglosse
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Busa (kosmetik)
[Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion
flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai
penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Paket masker untuk
keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter
(kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk
mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-
penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik;
bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma

Halaman 485 dari 1012



untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk
untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit
[kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); handuk, kain dan kertas sekali pakai dan
barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain,
gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain
anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan;
kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik;
krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah,
tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan
kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari
kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik];
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku
[kosmetik]; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; pasta wangi untuk keperluan
kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk
keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk
berjemur; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias
rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan mencuci tangan
diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan
kosmetik; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik
teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik;
tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi
atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:24:15
540   EtiketJ262022066390

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN UNTAD I, KELURAHAN TONDO, KECAMATAN MANTIKULORE, Kota Palu,
Sulawesi Tengah, 94119

UNIVERSITAS WIDYA NUSANTARA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIVERSITAS WIDYA NUSANTARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan, pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang
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berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pendidikan dan pelatihan;
layanan pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan tinggi; layanan pendidikan yang
disediakan oleh sekolah korespondensi bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas; melakukan acara
pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur
dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi acara pendidikan;
organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; pendidikan dan pelatihan di bidang kesehatan dan keselamatan
kerja; pendidikan dan pelatihan di bidang pengolahan data elektronik; pendidikan di bidang kesehatan dan keselamatan kerja;
pendidikan kesehatan; pendidikan lebih lanjut; pendidikan yang lebih tinggi; penyelenggaraan forum pendidikan secara
langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian
pendidikan; ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:30:39
540   EtiketDID2022066391

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp Bandung City Light Kavling 007, RT 003 / RW 019, Kel. Cimenyan, Kec.
Cimenyan, Kab. Bandung, Jawa Barat., Kabupaten Bandung, Jawa Barat

Putri Kenangasari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ardian Yuliarsya S.H.
Jl. Harpa V Blok EE No.37 RT.11 RW.007, Kelapa Gading

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Shoecornerid
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Hijau, Merah Muda, Kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===sepatu untuk wanita; sepatu wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:32:07
540   EtiketJID2022066392

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Vantage Office - APL Tower, Lantai 26 Unit T3, Jl. S. Parman Kav 28, Grogol
Petamburan, Tanjung Duren Selatan,  Jakarta Barat , Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta

PT Reed Exhibitions Indonesia

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 :

: MOMMY N' ME
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : MOMMY N' ME = frase ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Merah muda, biru, biru muda, putih, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi materi periklanan; Iklan; Layanan informasi yang berkaitan dengan jaringan kerja dan pertemuan bisnis;

Layanan informasi yang berkaitan dengan perkenalan bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan antar bisnis dan
pameran perdagangan, forum dan acara bisnis dalam konteks pameran perdagangan dan eksposisi untuk keperluan bisnis;
Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Penyediaan
dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, pameran perdagangan dan eksposisi untuk
keperluan bisnis; demonstrasi barang dan jasa dengan cara elektronik; demonstrasi barang untuk keperluan iklan;
demonstrasi barang untuk keperluan promosi; hubungan Masyarakat; iklan langsung; informasi, jasa konsultasi, memberikan
nasehat, menginformasikan yang berkaitan dengan semua yang disebutkan di atas.; jaringan bisnis melalui platform jejaring
sosial; jasa humas; jasa jaringan bisnis dan profesional; jasa pengumpulan data; layanan pengaturan dan pelaksanaan
pemberian program hadiah insentif untuk mempromosikan penjualan barang dan jasa; layanan perencanaan pertemuan
bisnis; melakukan, mengatur dan mengatur pameran dagang dan pameran dagang untuk tujuan komersial dan periklanan;
mengorganisir dan melakukan pameran dagang, acara dan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi dan
melakukan presentasi produk; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis; penyelenggaraan pameran dan pameran
dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyewaan ruang iklan; persewaan kios penjualan; presentasi perusahaan dan
barang serta layanan mereka di Internet; promosi penjualan===
===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; Jurnal online, yaitu blog dan video log
yang berisi konten multimedia; Layanan pelatihan dan pendidikan; Menyediakan publikasi online; Organisasi, mengatur dan
menyelenggarakan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Penyediaan Informasi hiburan;
Penyediaan dan penyebaran informasi yang berkaitan dengan materi untuk pameran, konferensi, konvensi, seminar,
lokakarya, eksposisi dan acar; Penyediaan dan penyebaran informasi, bantuan dan nasihat untuk peserta pameran dan
konferensi, pengunjung dan penyelenggara pameran semua berkaitan dengan pameran, konferensi, eksposisi dan acara,
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termasuk semua informasi dan nasihat tersebut yang disediakan secara elektronik, termasuk pada suatu situs web; Publikasi
materi semua berkaitan dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; fotografi; informasi
rekreasi; informasi tentang kegiatan rekreasi; 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; jurnal online; layanan pelaporan berita; layanan penerbitan; memberikan informasi di bidang kegiatan
rekreasi; memberikan informasi yang berkaitan dengan olahraga; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; organisasi
kompetisi dan upacara penghargaan; penerbitan publikasi elektronik; pengorganisasian dan presentasi pertunjukan langsung;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan kontes; penyediaan berita secara online; penyediaan podcast di bidang musik
dan hiburan; perencanaan dan pelaksanaan pesta [hiburan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:33:39
540   EtiketDID2022066393

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Veteran No.65, RT.001 RW.009, Kel. Nagarawangi, Kec. Cihideung,
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

HENDRIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORTECHONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, silver dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===(instalasi) filter air reverse osmosis untuk keperluan pertanian; AC panel untuk digunakan dalam walk-in pendingin; AC

untuk kendaraan; AC untuk ruang
pemrosesan data; ALAT PENGERITING RAMBUT LISTRIK; AVOUR; Aerasi, Khususnya untuk ruang tamu; Aksesoris
keselamatan untuk peralatan dan pipa air atau gas; Aksesoris pengatur untuk peralatan dan pipa air atau gas; Alat aerasi,
Khususnya untuk ruang tamu; Alat anti silau untuk kendaraan; Alat dan mesin pemurnian air reverse osmosis; Alat listrik untuk
membuat minuman; Alat memasak; Alat pemanas dan pendingin udara gabungan; Alat pemanas dari keramik; Alat pemanas
listrik untuk memasak untuk keperluan industri; Alat pemanas ruang air panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas ruang
udara panas [untuk keperluan industri]; Alat pemanas udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pembersih
udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pembuat es; Alat pemurni udara, Khususnya untuk ruang tamu; Alat pendingin
udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah
tangga; Alat pengeriting rambut (hair drayer), kipas angin, lampu infra untuk keperluan kecantikan dan lampu-lampu khusus
untuk kecantikan.; Alat penghangat kaki elektrik Jepang untuk keperluan rumah tangga; Alat penghasil uap untuk tujuan
memasak; Alat penurun kelembaban untuk keperluan rumah tangga; Alat penurun tingkat kelembaban udara dalam ruangan
dengan cara mendinginkannya secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga; Alat penyangrai
kopi; Alat penyaringan air; Alat penyejuk minuman; Alat sirkulasi udara yang terbuat dan bahan plat alumunium; Alat sterilisasi
ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat sterilisasi untuk peralatan operasi; Alat untuk memanaskan makanan
menggunakan kombinasi udara dan uap; Alat untuk mengeluarkan insektisida atau pengusir serangga; Alat untuk menjaga
minuman panas tetap hangat, alat untuk membuat air hangat; Alat untuk menyaring dan memasak kopi; Alat untuk menyaring
dan menyeduh teh; Alat untuk menyediakan air panas; Alat ventilasi (AC) untuk keperluan rumah tangga atau industri; Anglo;
Aparat pemanas untuk menghilangkan kabut pada kaca kendaraan; Aparat pembuat disinfektan; Aparat pengolahan udara,
Khususnya untuk tempat tinggal; Aparatus dan instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau
menyegarkan udara, yaitu: lilin beraroma listrik, pembersih udara, dispenser listrik untuk penyegar udara; Aparatus dan
instrumen, semua untuk memberikan wewangian, memurnikan atau menyegarkan udara, yaitu: pembersih udara yang
dioperasikan dengan listrik atau baterai, dispenser untuk penyegar udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai,
pengharum udara yang dioperasikan dengan listrik atau baterai; Aparatus pengering sampah makanan; Bagian untuk
peralatan pendingin udara; Bak untuk perendam kaki; Bantal yang menggunakan sistem pendingin cair; Bantalan, bantal dan
selimut yang dipanaskan dengan listrik, bukan untuk tujuan medis; Berko; Box Hidran dari logam; COP LAMPU KENDARAAN;
Clean Out ( Alat Sanitari ); Cock untuk jalur pipa [keran]; Dehumidifier, Khususnya untuk ruang tamu; Dispenser air; Dispenser
pengharum listrik; Elemen pemisah udara dan minyak.; Evaporator untuk pendingin udara; Filter
virus untuk ventilasi; Filter udara untuk peralatan pendingin udara; Filter untuk digunakan dengan peralatan AC; Filter untuk
digunakan dengan peralatan untuk penyediaan air; Filter untuk membersihkan udara; Filter untuk pemurnian air; Fitting lampu;
Fitting untuk instalasi gas; Floor Drain ( Alat Sanitari ); Freezer display; Gambar cahaya proyektor; Gembreng; Hidran untuk
dapur; Humidifier penghasil anion; Instalasi dan freezer pendingin; Instalasi dan mesin pendingin; Instalasi dan peralatan
instalasi untuk mobil; Instalasi pelembab udara, Khususnya untuk ruang tamu; Instalasi pemanas air; Instalasi pemanas untuk
penggunaan industri; Instalasi pemurnian air limbah untuk sistem reklamasi dan penggunaan kembali; Instalasi pendingin
udara domestik; Instalasi pendingin udara untuk penggunaan komersial; Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap,
memasak, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi penerangan,
pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan instalasi kesehatan; Instalasi
penguapan; Instalasi pintu udara; Instalasi sterilisasi; Instalasi untuk memanggang kopi; Instalasi untuk membuat kopi;
Instalasi untuk mendinginkan kopi; Instalasi untuk pendinginan kopi; Instalasi yang menggabungkan ketel dan pembuat uap
untuk memproduksi air panas; Jamban; Jenis instalasi industri untuk memasak, pengeringan dan pendinginan tujuan; Kain
penutup elektrik; Kakus (WC); Kap ventilasi; Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Karpet-karpet yang dipanaskan dengan
listrik untuk keperluan rumah tangga; Kasur-kasur pemanas (listrik) bukan untuk tujuan medis; Kemasan pemanas (bukan
untuk keperluan medis); Kemasan pendingin dan pemanas diisi dengan bahan kimia yang bereaksi saat memanasakan dan
mendinginkan tubuh; Keran; Keran air minum; Keran dispenser; Keran galon; Keran guci; Keran ledeng; Keran untuk pipa;
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Kerudung kompor; Ketel listrik; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; Kipas
ventilasi; 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.; Kipas bertenaga listrik untuk keperluan ventilasi; Kipas listrik yang bisa diangkut; Kipas
untuk peralatan AC; Kipas ventilasi; Kipas-kipas pemanas dengan fungsi penghembus; Knalpot untuk dapur; Kombinasi
pengering mesin cuci-; Kompor–kompor gas; Kontainer berpendingin yang dapat dibongkar pasang; Kopi mesin domestik
(elektrik); Kotak pengering udara dan kotak pengering udara untuk mengeringkan gas melalui pengisap/penyerap untuk
cairan.; Kotak pengering udara untuk mengeringkan dan pemisahan udara-minyak dari aliran gas.; Kulkas freezer; LAMPU
HIAS; LAMPU LANTAI; LAMPU PAFON; LAMPU SELANG; LED umpan memancing; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu
Berko; Lampu Blitz; Lampu CFL/LHE  / lampu hemat energi; Lampu Colen; Lampu Depan Untuk Motor; Lampu Iklan; Lampu
Kotak untuk Iklan; Lampu LED; Lampu Pijar; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu belajar; Lampu darurat; Lampu diatas
kepala; Lampu dinamo kendaraan; Lampu gantung plafon; Lampu lantai; Lampu lilin LED; Lampu listrik dan peralatan
penerangan lainnya; Lampu luar ruang; Lampu malam; Lampu meja; Lampu mobil; Lampu patri; Lampu pembasmi hama
untuk memurnikan udara; Lampu penerangan konstruksi; Lampu perangkap serangga; Lampu pintar; Lampu sorot; Lampu
sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu spot; Lampu suasana LED; Lampu surya; Lampu tegak; Lampu
untuk dekorasi; Lampu untuk di dinding; Lampu untuk instalasi eksternal; Lampu untuk menerangi tangga, pintu dan bagian
bangunan lainnya; Lampu untuk pemasangan di dinding; Lampu untuk penerangan dalam ruangan; Lampu untuk penerangan
industrial; Lampu untuk penerangan jalan umum; Lampu untuk penerangan kantor; Lampu untuk penerangan luar ruangan;
Lampu untuk penerangan pabrik; Lampu untuk penerangan restoran; Lampu untuk penerangan rumah; Lampu untuk
penerangan taman; Lampu yang dioperasikan dengan baterai portabel yang dapat ditempatkan pada permukaan dimana
sumber cahaya lain tidak tersedia; Lampu–lampu LED (Light Emitting Diode); Lapisan penutup untuk bak mandi, dipasang;
Lemari es; Lemari mayat; Lemari pajangan berpendingin; Lemari pendingin dan pemanas listrik; Lembar penahan panas untuk
bak mandi; Lembaran aroma/pewangi untuk alat pengatur pakaian yang menggunakan listrik untuk keperluan rumah tangga;
Lentera; Luminer LED; MESIN IRIGASI; Matras-matras pemanas elektrik; Matras-matras tidur elektrik; Menara lampu; Mesin
es; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik untuk penggunaan komersial;
Mesin kopi espresso; Mesin lampu LED; Mesin listrik pengatur pakaian untuk mengeringkan pakaian yang digunakan untuk
keperluan rumah tangga; Mesin listrik pengatur pakaian yang berfungsi untuk mengharumkan, mensterilkan dan menguapi
pakaian untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik penyimpan minuman anggur untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik
untuk mengeringkan pakaian yang mempunyai fungsi untuk mensterilkan, mengharumkan dan menghilangkan kusut untuk
keperluan rumah tangga; Mesin pemanggang biji kopi; Mesin pembuat es; Mesin pembuat kopi bubuk; Mesin pendingin; Mesin
pengering kuku untuk salon kecantikan; Mesin pengering pakaian listrik untuk keperluan rumah tangga; Mesin pengering piring
untuk restoran; Mesin pengering untuk pertanian; Mesin roti; Mesin untuk memurnikan air; Mesin, peralatan untuk pengolahan
steril;; Mesin–mesin pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga dengan
fungsi mensterilisasi, menghilangkan bau dan merawat ketahanan lipatan pada pakaian; Mesin–mesin yang mengatur
pencucian pakaian dengan pengeringan pakaian secara elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk keperluan rumah tangga;
Obor; Oncor; Oncor (Obor); Oven dapur listrik; Oven masak listrik untuk penggunaan rumah tangga; Oven, selain untuk
penggunaan laboratorium; Padasan (Bak Mandi); Panci saji elektronik; Panel tampilan diode pemancar cahaya organik;
Panggangan; Pelembab (humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pelembab udara untuk keperluan rumah tangga
atau industri; Pelita (Lampu Minyak); Pelunak air untuk keperluan industri; Pemanas bantal secara elektrik, bukan untuk tujuan
medis; Pemanas perapian elektrik; Pemanas untuk mobil; Pemanggang [peranti memasak]; Pemanggang kopi; Pemanggang
kopi, listrik; Pemantul cahaya lampu; Pembersih udara; Pembersih udara rumah tangga; Pembersih udara, bukan bagian dari
mesin; Pemijat wajah; Pemijat wajah listrik; Pemurni air; Pemurni air untuk keperluan industry; Pemurni air untuk keperluan
komersial; Penahan kap lampu; Pencahayaan langit-langit; Pencahayaan taman; Pendingin susu; Pendingin udara untuk
keperluan industri; Pendingin udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Pendingin, listrik; Penerangan; Penerangan
LED; Penerangan LED untuk banjir; Penerangan LED untuk jalan; Penerangan LED untuk terowongan; Penerangan iluminasi
LED; Penerangan pemancar cahaya [LED]; Penerangan untuk lemari, dapur, ruang kerja, gudang, unit rak, dan lemari;
Pengering binatu, listrik, untuk keperluan industri; Pengering futon elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pengering pakaian;
Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penggiling tortilla, listrik; Penghangat (bukan untuk penggunaan
medis); Penghangat selimut; Penghangat-penghangat kasur (listrik) bukan untuk tujuan medis; Pengontrol pencahayaan;
Penguap kain; Penguap-penguap (vaporizers) elektronik selain untuk rokok-rokok elektronik; Penjernih udara untuk keperluan
rumah tangga atau industri; Penurun kelembaban udara untuk keperluan rumah tangga atau industri; Penyaring air limbah;
Penyaring air minum; Penyaring presisi untuk pengolahan air; Penyebar cahaya (LED); Peralatan
pemanas udara, khususnya untuk ruang keluarga; Peralatan  sterilisasi; Peralatan dan instalasi pendingin; Peralatan dan
instalasi untuk keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi,
persediaan air dan sanitasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri bioteknologi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan
dalam industri farmasi; Peralatan dan instrument yang digunakan dalam mensterilisasi cairan dan gas yang digunakan dalam
industri medis; Peralatan dan komponen untuk penerangan, pemanas, pencairan es, dan pendingin udara; Peralatan dan
perangkat penerangan non-listrik; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan dan perlengkapan pendingin air;
Peralatan dan sistem untuk pengumpulan, penyimpanan, pengaliran air permukaan dan pendistribusian air tersebut; Peralatan
electrothermic rumah tangga, selain untuk tujuan kecantikan atau sanitasi; Peralatan humidifikasi untuk
digunakan dengan peralatan pendingin udara; Peralatan listrik untuk membuat makanan panas; Peralatan listrik yang
digunakan untuk menyiapkan minuman panas; Peralatan membran dalam bentuk filter untuk memurnikan air; Peralatan non-
elektrik untuk membuat kopi (pemanas); Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan pembuat
minuman kopi listrik; Peralatan pemurnian dan pengolahan air; Peralatan pemurnian dan pengolahan air limbah; Peralatan
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pendingin udara bergerak; Peralatan pendingin udara jendela; Peralatan pendingin udara, Khususnya untuk fungsi pengaturan
pemanas, pendingin dan pelembab; Peralatan penerangan LED; Peralatan penerangan dinding; Peralatan penerangan
khususnya untuk jam dan alarm jam atau sensor yang memantau kesehatan dan kesejahteraan; Peralatan penerangan listrik
malam; Peralatan pengeringan untuk pakan ternak; Peralatan penghasil es; Peralatan penyimpanan es; Peralatan untuk
memasak, memanaskan, merebus dan memanggang makanan; Peralatan untuk membasmi kuman dengan tujuan medis atau
kesehatan; Peralatan untuk membuang air yang sudah dipanaskan dan/atau didinginkan; Peralatan untuk pemanas dan
penyediaan air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan
keperluan sanitasi; Peralatan ventilasi (penyejuk udara)  untuk menghangatkan; Peralatan-peralatan electrothermic rumah
tangga; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan sanitasi; Peralatan yang dipanaskan secara listrik
untuk mengisi kopi; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Perkakas penerangan dengan
Oioda Pemancar Cahaya (LEO); Perkakas pengendali suhu untuk kendaraan; Perkolator alat pembuat kopi (listrik);
Perlengkapan lampu langit-langit; Perlengkapan lampu pembesar listrik; Perlengkapan pencahayaan LED (light emitting diode)
untuk digunakan dalam tampilan, komersial, industri, perumahan, dan aplikasi pencahayaan aksen arsitektur; Perlengkapan
pencahayaan LED untuk aplikasi pencahayaan di dalam dan luar ruangan; Perlengkapan pencahayaan yang
mengintegrasikan pencahayaan alami dan lampu neon ke dalam fixture; Perlengkapan untuk bola lampu pijar; Pintu udara;
Pintu udara [perlengkapan AC]; Pintu udara panas [perlengkapan AC]; Pipa cabang menjadi bagian dari pendingin udara; Pipa
cabang menjadi bagian dari perlatan penyejuk udara; Pipa instalasi AC; Pipa untuk instalasi gas; Pot kopi elektrik; Produk
penerangan yang menggunakan perangkat optoeletronik; RUMAH LAMPU KENDARAAN; Rak untuk peralatan disinfeksi dan
sterilisasi; Regulator gas; Regulator gas untuk jaringan gas bumi rumah tangga; Rel untuk peralatan disinfeksi dan sterilisasi;
Ruang pendingin; Ruang pendingin berukuran kontainer untuk penyimpanan bahan makanan; Ruangan penyimpanan dingin
modular; Rumahan lampu (fitting lampu); Saluran air untuk kamar mandi; Sandal-sandal elektrik; Sandwich toaster, listrik;
Saringan air jalan toll ( Deck Drain ); Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan karbon aktif.; Saringan kopi (listrik);
Saringan lemak ( Kitchen sink ); Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan domestik; Saringan sistem
pencuci (washer).; Saringan untuk air minum; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Saringan untuk kompresor
pendingin hawa (AC).; Screen Shower; Selang lentur bagian dari alat penyejuk udara; Selang lentur untuk pendingin udara;
Selimut elektrik; Selimut kaki elektrik; Selongsong lampu; Semprong (Cerobong); Semprotan foundation kosmetik listrik untuk
penggunaan sanitasi rumah tangga; Semprotan losion kosmetik listrik untuk penggunaan sanitasi rumah tangga; Sirkulator-
sirkulator; Sistem instalasi gas medis atau kesehatan; Sistem penerangan pemadaman listrik; Sistem pengeluaran deodoran
kamar; Sistem pengeluaran penyegar udara; Sistem sterilisasi uap; Steamer handuk untuk tujuan penataan rambut; Sterilisasi
Peralatan Makan; Sterilisasi toilet UV untuk keperluan rumah tangga; String lampu; Tabung pendar untuk penerangan; Tas
untuk sterilisasi; Teko kopi listrik; Toilet disesuaikan untuk pasien medis; Tudung
untuk peralatan pendingin udara; Tudung ventilasi untuk oven; Tungku masak; Tungku masak [oven]; Turbin ventilator tanpa
listrikyang digerakkan oleh tenaga angin dan tekanan panas dari dalam; Turki lemari mandi, portabel; Tutup bak kontrol ( Man
hole ); Tutup saluran got ( Grating ); Unit AC yang
dipasang di jendela; Unit dispenser dan diffuser untuk mengeluarkan dan menyebarkan aroma pada ruangan; Unit
pencahayaan untuk rel yang dialiri listrik; Unit pendingin udara perumahan; Unit sterilisasi untuk keperluan medis; Unit
sterilisasi untuk penggunaan medis; Ventilator; Wajan listrik; Wicks diadaptasi untuk kompor minyak; adaptor toilet duduk dan
adaptor toilet duduk untuk anak-anak; aerator hemat air kran; aerator keran; air mancur; air mancur coklat; air mancur coklat,
listrik; air mancur dalam ruangan; air mancur dekoratif; air mancur hias; air mancur meja hias; air pendingin; air penyaringan
unit untuk akuarium; aksesoris keselamatan untuk air atau aparat gas dan pipa; aksesoris pengatur dan pengaman untuk
peralatan gas; aksesoris pengaturan untuk aparat dan pipa air atau gas; akuarium lampu; akumulator panas; akumulator
panas matahari; akumulator uap; akumulator untuk sistem pendingin udara untuk kendaraan; alas shower; alat barbecue; alat
berupa tabung tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi linen dan alat kesehatan rumah sakit dengan menggunakan uap
panas bersuhu tinggi; alat cukur busa panas listrik; alat dan mesin penyaring udara; alat dan mesin penyaringan dan
pembersih udara; alat desinfektan untuk air; alat desinfektan untuk pakaian; alat destilasi *; alat distilasi untuk keperluan
industri; alat distilasi untuk proses kimia; alat distilasi vakum untuk keperluan industri; alat ion kromatografi pertukaran
otomatis untuk keperluan industri; alat ionisasi udara atau alat ionisasi air; alat ionisasi untuk pengolahan air; alat ionisasi
untuk pengolahan udara; alat kelengkapan, berbentuk, untuk oven; alat kontrol lingkungan; alat kromatografi cair untuk
keperluan industri; alat kromatografi gas untuk keperluan industri; alat kromatografi otomatis untuk keperluan industri; alat
kromatografi untuk keperluan industri; alat listrik untuk sterilisasi dan detoksifikasi (detoxification) makanan dan benda-benda
dengan efek penghilang bau; alat masak induksi elektromagnetik untuk keperluan rumah tangga dan industri; alat medis yang
berbentuk pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan
tinggi; alat memasak sous-vide, listrik; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat montase dibentuk untuk tungku;
alat pelembab udara; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas dan pendingin untuk mengeluarkan minuman panas
dan dingin; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan menggunakan uap bersuhu dan
bertekanan tinggi untuk keperluan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi dengan
menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk penggunaan medis; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi; alat pemanas listrik tertutup yang digunakan
untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat pemanggang; alat
pembakar dengan listrik untuk keperluan industri; alat pembuat teh dan kopi listrik; alat pemurni air; alat pemurni air listrik
untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air non-listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pemurni air portabel; alat
pemurni air untuk keperluan komersial; alat pencuci desinfektan; alat pendingin berbasis surya; alat pendingin minuman; alat
pendingin udara dan kipas; alat pengatur kelembapan udara bagi keperluan rumahtangga yang digerakkan USB; alat pengatur
kelembapan udara yang menggunakan listrik; alat pengatur untuk pengolahan air; alat pengering rambut untuk keperluan
industri; alat pengering untuk bahan makanan; alat pengering untuk bahan makanan untuk keperluan rumah tangga; alat
penggoreng listrik yang memiliki generator potensial listrik untuk mencegah minyak dari degradasi untuk keperluan industri;
alat penggoreng tanpa minyak (air fryers); alat penghasil ion untuk keperluan industri; alat penghasil ion untuk keperluan
rumah tangga; alat penghilang bau di udara; alat penghilang bau udara; alat pengontrol tekanan (alat pengatur) untuk alat
pengolahan air; alat penyaringan dan sterilisasi air; alat penyemprot asap; alat penyeteril untuk botol susu bayi; alat steamer
rambut; alat sterilisasi udara untuk keperluan rumah tangga; alat sterilisasi untuk botol bayi; alat uap untuk kulit; alat untuk
penerangan; alat untuk pengatur kelembapan udara di dalam ruangan [aparatus]; alat untuk pengatur kelembapan udara yang
berisi air dan diletakkan pada radiator pemanas sentral; alat untuk pengolahan air; alat untuk penyaring air minum; alat
ventilasi; alat-alat pendingin udara listrik; aparat AC; aparat AC untuk bangunan komersial; aparat AC untuk keperluan industri;
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aparat AC untuk keperluan rumah tangga; aparat air pelunakan; aparat aparat dan gas pemurnian gas scrubbing; aparat dan
instalasi AC; aparat dan instalasi memasak; aparat dan instalasi pengering; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial
memasak; aparat dan mesin pemurni air; aparat dan mesin pemurni udara; aparat disinfektan untuk tujuan medis; aparat
disinfektan untuk uang kertas; aparat fumigasi, bukan untuk tujuan medis; aparat gabungan untuk pendinginan dan
pembekuan; aparat humidifikasi untuk digunakan dengan aparat AC; aparat irigasi untuk hortikultura; aparat irigasi untuk
keperluan pertanian; aparat membersihkan udara; aparat minuman-pendingin; aparat pelunakan air dan instalasi; aparat
pemanas; aparat pemanas di bawah lantai; aparat pemanas induksi listrik; aparat pemanas lantai; aparat pemanas ruangan;
aparat pemanasan uap; aparat pemanasan, listrik; aparat pembersih minyak; aparat pemurni air untuk keperluan rumah
tangga; aparat pemurnian untuk pembuangan air; aparat pendingin; aparat pendingin air; aparat pendingin udara; aparat
pendinginan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan;
aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk
tujuan pencahayaan; aparat pengendalian lingkungan dan instalasi untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan
dan instalasi untuk tujuan sanitasi; aparat pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi
tujuan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan;
aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; aparat pengendalian lingkungan untuk tujuan sanitasi; aparat
penghilang bau udara listrik; aparat penghilang bau, bukan untuk penggunaan pribadi; aparat pengolahan air limbah; aparatur
asupan air; aparatur desalinasi; aparatur desiccating; aparatur disinfektan; aparatur filtrasi akuarium; aparatur kriogenik;
aparatur mandi hydromassage; aparatur pakan pengeringan hewan; aparatur pembangkit uap; aparatur pemulihan gas;
aparatur pemurni udara; aparatur pemurnian air; aparatur pemurnian gas; aparatur pencahayaan; aparatur pencahayaan
panel datar; aparatur pencahayaan panggung; aparatur pengeringan; aparatur pengeringan kayu lapis; aparatur pengeringan
panen; aparatur penghilang bau udara; aparatur sauna; aparatur sauna wajah; aparatur scrubbing gas; aparatur sterilisasi
buku; aparatur sterilisasi udara; aparatur tanning [tempat tidur matahari]; aparatur udara panas; aparatus industri untuk
memurnikan air; aparatus ionisasi untuk pengobatan cairan dan gas untuk keperluan industri, komersial atau pertanian;
aparatus ionisasi untuk pengobatan udara; aparatus ionisasi untuk pengobatan udara atau air; aparatus ionisasi untuk
pengolahan air; aparatus pemanas ruangan listrik untuk keperluan rumah tangga; aparatus pemanas ruangan untuk keperluan
industri; aparatus pemanas uap untuk keperluan industri; aparatus pengatur kelembapan udara; aparatus pengatur
kelembapan udara, selain untuk keperluan medis; aparatus pengeringan makanan ternak; aparatus pengeringan serat kimia;
aparatus pengeringan tangan listrik untuk washrooms; aparatus pengeringan tangan untuk kamar kecil; aparatus pengeringan
untuk proses kimia; aparatus penghasil uap; aparatus penyegar udara; aparatus untuk air industri pemurnian; aparatus untuk
dehidrasi limbah makanan; aparatus untuk digunakan dalam penguapan; aparatus untuk dispensing es; aparatus untuk
fondue, listrik; aparatus untuk fondue, non-listrik; aparatus untuk memurnikan air keran; aparatus untuk raclette, listrik;
aparatus untuk rambut kering; aparatus untuk tujuan penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendingin,
pengeringan, ventilasi, pasokan air dan sanitasi; bagian komponen untuk memanaskan dan sistem pendingin udara untuk
kendaraan, yaitu katup ekspansi; bak cuci dapur; bak cuci untuk didapur; bak cuci untuk piring dan peralatan dapur; bak jet
hot; bak mandi; bak mandi untuk mandi sitz; bak untuk merendam kaki portabel; bak untuk merendam kaki portabel listrik;
bantal dipanaskan elektrik, bukan untuk tujuan medis; bantal pemanasan [bantalan], bukan untuk keperluan medis; barbecue,
table-top barbecue, pealatan barbecue dan pemanggang untuk memanggang; basa lamp; baskom sampo untuk penggunaan
di tempat pangkas rambut; bath tub jet; batu sauna; batuan lava untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; bejana
kakus; bejana kakus gaya Jepang; berdiri bebas lentera kertas; berdiri bebas teras gas pemanas; berdiri bebas teras pemanas
listrik; berenang aparat renang pengklorinasi; berwarna menyala obor taman; berwarna obor menyala; biaya overhead mandi;
bibcocks; bidet; bidet air mancur; bidet listrik untuk keperluan rumah tangga; bilik atau box pancuran mandi; bilik mandi; bilik
penyamakan; bilik shower; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan air limbah; bioreaktor untuk digunakan dalam
pengolahan limbah; bir kopi, listrik; blast furnace; blower cerobong asap; blower rambut; blower udara panas; bohlam indikator
kendaraan; boiler air panas; boiler gas; boiler industri; boiler listrik; boiler pemanas sentral; boiler pemanasan; boiler ruang
cuci; boiler telur, listrik; boiler untuk instalasi pemanas; boiler untuk mandi; boiler, selain bagian dari mesin; bola disko
menyala; bola lampu; bola lampu LED; bola lampu elektrik; bola lampu mobil; bola lampu neon kompak [CFL]; bola lampu
untuk sinyal arah untuk kendaraan; bola lampu, listrik; bola pelampung untuk tangki toilet; bola tangki toilet; botol air panas;
botol penyaringan air dijual kosong; briket keramik untuk digunakan dalam pemanggang barbekyu; broiler listrik; buang pipa
untuk bak mandi; buang pipa untuk instalasi sanitasi; busur lampu; candelabras, listrik; cartridge filter akuarium; cekungan
Keramas portabel; cekungan shampoo; ceret kopi elektrik; ceret listrik untuk keperluan rumah tangga; ceret tanpa kabel, listrik;
ceret teh, listrik; ceret, listrik; cerobong asap cerobong asap; cerobong asap lampu; cerobong asap untuk boiler pemanasan;
cerobong asap untuk lampu minyak; cetakan wafel, listrik; chandelier; cincin memasak; coffeepots listrik tanpa kabel;
cooktops; cooktops gas; cooktops listrik; cryostats, selain untuk penggunaan laboratorium; data biometrik, detak jantung,
pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar.; defrosters untuk kendaraan; dehidrator makanan listrik untuk kebutuhan rumah
tangga; dehumidifiers; dehumidifiers industri; dehumidifiers untuk digunakan dalam ruang operasi; dehumidifiers, listrik;
dehydrators makanan, listrik; diffusers cahaya; dinamo lampu untuk sepeda; dinding spouts untuk mencuci baskom tangan;
dioda pemancar cahaya [LED] aparatur pencahayaan; dipasang kain selimut untuk botol air panas; dipasang kain selimut
untuk kepala steamer garmen; dipasang kain selimut untuk toaster listrik; dipasang mencakup spa; dispenser air panas listrik;
dispenser disinfektan untuk toilet; dispenser listrik untuk deodoran ruangan; dispenser listrik untuk penyegar udara; dispenser
minuman, listrik; dosis katup [bagian dari instalasi pemanas atau gas]; downlight; dudukan toilet; elektrik dipanaskan rel
handuk; elemen pemanas; emitter irigasi tetes [fitting irigasi]; espresso mesin, listrik; evaporator; evaporator untuk peralatan
pendingin udara; evaporator untuk proses kimia; extractors [ventilasi atau AC]; fans untuk aparat AC; fans untuk instalasi AC;
fiitting, berbentuk, untuk tungku; filamen magnesium untuk penerangan; filamen untuk lampu listrik; filter air; filter air reverse
osmosis; filter air reverse osmosis untuk keperluan industri; filter akuarium; filter bidet; filter elektrostatis untuk penyaringan air
reverse osmosis; filter impurities (impurities filters) untuk instalasi pemurnian air reverse osmosis; filter kopi, bukan dari kertas,
menjadi bagian dari pembuat kopi listrik; filter kopi, listrik; filter kran; filter pembersih udara; filter pemurni air; filter pemurnian
air; filter pemurnian air listrik untuk keperluan rumah tangga; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter
pengolahan air reverse osmosis; filter tekanan berlebih untuk pemurnian air reverse osmosis (selain mesin); filter udara untuk
instalasi industri; filter udara untuk keperluan industri; filter udara untuk keperluan rumah tangga; filter udara untuk
penggunaan industri; filter untuk AC; filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk aparatur
pencahayaan; filter untuk bidet; filter untuk digunakan dengan peralatan untuk pasokan air reverse osmosis; filter untuk
kerudung extractor; filter untuk kolam air panas; filter untuk kolam renang; filter untuk mencegah impurities dalam air; filter
untuk pembersih udara; filter untuk pencahayaan panggung; filter untuk perangkat pelepas air reverse osmosis; filter warna
untuk aparatur pencahayaan; fitting mandi; fitting mandi udara panas; fitting oven terbuat dari fireclay; flameless dioda
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pemancar cahaya [LED] lilin; flare asetilena; fondue pot, listrik; fondues [aparat memasak], listrik; footmuffs, elektrik
dipanaskan; footwarmers listrik; footwarmers listrik dalam sifat footmuffs; footwarmers listrik untuk penggunaan pribadi;
footwarmers, listrik atau non-listrik; footwarmers, non-listrik; freezer; freezer dada; freezer kriogenik; freezer listrik; freezer
listrik es krim; freezer listrik untuk keperluan rumah tangga; freezer untuk tujuan penyimpanan medis; gabungan alat pemanas
dan pendingin udara; gas memasak oven; gas memasak oven untuk keperluan rumah tangga; gelas lampu; gelas untuk lampu
minyak; generator acetylene; generator busa untuk tujuan hiburan; generator gas panas; generator gelembung sabun untuk
tujuan hiburan; generator microbubble untuk mandi; generator uap; gerak lampu keamanan sensitif; griddles bertenaga gas-
[peralatan memasak]; griddles listrik [peralatan memasak]; guci kopi, listrik; gudang anggur, listrik; halogen bola lampu; heat
sink untuk digunakan dalam alat pemanas; heat sink untuk digunakan dalam alat pendingin; hibachis [aparat pemanas
Jepang]; hidran; hidran kebakaran; hot plate dan pemanggang listrik; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk alat
musik; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier untuk radiator pemanas sentral; humidifier, listrik; iluminator
inframerah; impeler [bagian dari aparat AC]; impeller udara untuk ventilasi; induksi listrik (ranges listrik); industri mesin
pengeringan hidangan; industri oven memasak; insenerator sampah; insinerator; insinerator limbah untuk keperluan industri;
insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator pembuangan limbah; insinerator sampah; insinerator sampah
untuk keperluan industri; insinerator sampah untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC; instalasi AC domestik; instalasi AC
sentral; instalasi AC sentral untuk keperluan industri; instalasi AC sentral untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk
keperluan industri; instalasi AC untuk keperluan rumah tangga; instalasi AC untuk mobil; instalasi AC untuk penggunaan
komersial; instalasi air hujan pemurnian; instalasi air pelunakan; instalasi conveyor abu, otomatis; instalasi cryosauna; instalasi
dan mesin pendingin; instalasi desalinasi; instalasi distribusi air; instalasi kamar mandi; instalasi kamar yang bersih; instalasi
kayu lapis pengeringan; instalasi mandi mandi; instalasi mandi sauna; instalasi memasak; instalasi otomatis untuk membuat
kopi; instalasi pakan pengeringan hewan; instalasi pasokan air; instalasi pemanas; instalasi pemanas [air]; instalasi pemanas
air panas; instalasi pemanas di bawah lantai; instalasi pemanas sentral gas berbahan bakar; instalasi pembangkit listrik
tenaga nuklir; instalasi pembangkit uap; instalasi pembilasan air; instalasi pemurni air; instalasi pemurnian air; instalasi
pemurnian air limbah; instalasi pemurnian air reverse osmosis; instalasi pemurnian gas; instalasi pemurnian minyak; instalasi
pemurnian untuk pembuangan air; instalasi pencahayaan; instalasi pencahayaan serat optik; instalasi pencahayaan untuk
kendaraan udara; instalasi pendingin air; instalasi pendingin untuk air; instalasi pendingin untuk cairan; instalasi pendingin
untuk kendaraan; instalasi pengendalian lingkungan untuk penerangan, memasak, pendinginan dan sanitasi tujuan; instalasi
pengendalian lingkungan untuk sanitasi tujuan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan memasak; instalasi
pengendalian lingkungan untuk tujuan pencahayaan; instalasi pengendalian lingkungan untuk tujuan pendinginan; instalasi
pengeringan; instalasi pengeringan panen; instalasi pengolahan air limbah; instalasi penyaringan air; instalasi penyaringan
udara; instalasi polimerisasi; instalasi sanitasi; instalasi sanitasi portabel; instalasi scrubbing gas; instalasi serat kimia
pengeringan; instalasi untuk bahan bakar nuklir pengolahan; instalasi untuk membakar gas; instalasi untuk penerangan jalan;
instalasi untuk pengolahan bahan bakar nuklir dan bahan moderator nuklir; instalasi untuk pengolahan bahan moderasi nuklir;
instalasi untuk penyaringan air reverse osmosis; instalasi ventilasi; ionizers air; ionizers air untuk keperluan rumah tangga;
ionizers udara rumah tangga; jack pemanggang; jet air; jet air untuk digunakan di bak mandi; jet air untuk digunakan di kolam
air panas; kalsinasi kiln untuk keperluan industri; kamar bersih; kamar mandi prefabrikasi yang dijual sebagai satu kesatuan;
kandang mandi; kantong pensteril yang dapat dibuang; kap lampu; kap pencahayaan; kap ventilasi untuk oven; kapal uap
handuk; kapal uap handuk untuk salon rambut; kapal uap rambut untuk digunakan di salon kecantikan; kapal uap telur listrik
untuk keperluan rumah tangga; kapas membuat permen mesin; kapsul coklat, dapat diisi ulang, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao kosong untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao yang dapat digunakan kembali untuk mesin kakao listrik; kapsul
kakao yang dapat diisi ulang untuk mesin kakao listrik; kapsul kakao, dapat digunakan kembali, untuk mesin kakao listrik;
kapsul kakao, kosong, untuk mesin kakao listrik; kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat
digunakan kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat
digunakan kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk
mesin kopi listrik; kapsul teh kosong untuk mesin teh listrik; kapsul teh yang dapat digunakan kembali untuk mesin teh listrik;
kapsul teh yang dapat diisi ulang untuk mesin teh listrik; kapsul teh, kosong, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat
digunakan kembali, untuk mesin teh listrik; kapsul teh, yang dapat diisi ulang, untuk mesin teh listrik; karbon untuk lampu
busur; kartrid-kartrid saringan (filter cartridges) untuk pemurni air; katub keran; katup air; katup air untuk sistem pendingin
udara untuk kendaraan; katup bola; katup hidran  dari Logam; katup kontrol mandi; katup meteran dan penyaring air untuk
digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; katup pancuran; katup pelepas tekanan (peralatan
pengaman) untuk alat pengolahan air; katup pengendali ketinggian di tangki; katup pengontrol air untuk keran; katup
pengontrol suhu [bagian dari instalasi penyediaan air] (temperature control valves; katup pipa air; katup radiator termostatik;
katup termostatik [bagian dari instalasi pemanas]; katup termostatik sebagai bagian dari instalasi pemanas; katup udara untuk
instalasi pemanas uap; katup udara untuk instalasi pemanas uap (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta
perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; kaus kaki, elektrik dipanaskan; kebakaran gas;
kekuatan mandi; kelopak untuk kursi toilet; kendi penyaringan air; kepala kompor; kepala pancuran; kepala pancuran
genggam; kepala shower; keran; keran *; keran air; keran air pancur; keran bidet; keran dapur yang bermacam-macam
model/bentuk (kitchen mixed faucets); keran saluran pipa; keran termostatik; keran untuk bak cuci; keran untuk mencuci
baskom tangan; keran untuk pipa; keran untuk pipa dan saluran pipa; keran yang digunakan untuk di dapur; keran yang
digunakan untuk kamar mandi; kerangka struktural untuk oven; kerangka-kerangka saringan (filter housings) untuk pemurni
air; keranjang saringan  untuk bak cuci; kerudung extractor untuk dapur; kerudung kompor; kerudung pengekstrak untuk
dapur; kerudung untuk aparat AC; kerudung ventilasi; keselamatan lampu untuk digunakan di bawah tanah; ketel; ketel logam,
listrik; ketel uap; ketel uap, selain bagian dari mesin; kiln; kiln furniture [penopang]; kimia akan mengaktifkan pemanasan
bantalan, bukan untuk tujuan medis; kipas [bagian dari instalasi pendingin udara]; kipas angin [AC]; kipas angin listrik; kipas
angin ruangan; kipas atap; kipas langit-langit; kipas listrik portabel; kipas listrik untuk AC; kipas listrik untuk keperluan rumah
tangga; kipas listrik untuk penggunaan pribadi; kipas pendingin; kloset air; kloset portabel dan sekali pakai; kolam air panas;
kolektor panas matahari [pemanasan]; kolom distilasi; kolom distilasi vakum untuk keperluan industri; kolom kromatografi
untuk keperluan industri; kompor; kompor [aparat pemanas]; kompor arang; kompor batubara; kompor berkemah; kompor
bertekanan; kompor couscous, listrik; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor lambat
listrik; kompor listrik; kompor listrik atau gas untuk memasak; kompor listrik untuk penggunaan berkemah; kompor memasak;
kompor memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; kompor memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; kompor
minyak; kompor portable; kompor portable untuk penggunaan berkemah; kompor tekanan, listrik; kompor telur, listrik; kompor
untuk memasak, elektrik; kompor-kompor dengan 16 sumbu dan 20 sumbu dan perlengkapan yang dibentuk untuk kompor;
kondensor gas, selain bagian dari mesin; kondisioner kulit elektrik menggunakan ion introducers untuk tujuan rumah tangga;
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kontainer berpendingin; korek api *; korek api [aparat] untuk pemanggang; korek api gas; korek api gesekan untuk memicu
Bunsen pembakar; korek api gesekan untuk menyalakan gas; korek api lilin; korek api panggangan; korek api piroforik, selain
untuk perokok; kotak abu tungku; kotak keren portabel, listrik; kotak lampu; kotak pendingin, listrik; kran hemat air; kran mixer
untuk pipa air; kran otomatis; kran tunggal tuas untuk tenggelam; kran untuk pipa dan pipa; kulkas gas; kulkas kimchi; kulkas
kosmetik; kulkas listrik untuk keperluan rumah tangga; kulkas portable; kulkas-freezer; kumparan [bagian dari penyulingan,
pemanasan atau pendinginan instalasi]; kurung untuk pembakar gas; lampu; lampu LED kuku; lampu Natal musik; lampu
Natal, selain lilin; lampu Trailer; lampu aksen untuk penggunaan dalam ruangan; lampu akuarium; lampu baca dan lampu
buku; lampu belakang mobil; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu bertenaga
surya; lampu besar untuk mobil; lampu bola; lampu bolam; lampu buku; lampu cadangan untuk kendaraan darat; lampu
curling; lampu dekoratif; lampu dekoratif untuk liburan; lampu depan otomotif; lampu depan portabel; lampu depan untuk
tujuan pencahayaan; lampu desktop yang USB-powered; lampu dinding; lampu directional untuk sepeda; lampu discharge;
lampu elektrik dan peralatan penerangan lainnya; lampu gantung; lampu gas; lampu halogen; lampu helm; lampu iluminasi
panggung; lampu indikator untuk ruang operasi; lampu inframerah, bukan untuk tujuan medis; lampu jalan; lampu keamanan;
lampu keamanan untuk penggunaan outdoor; lampu kendaraan; lampu kepala mobil; lampu kerja; lampu keselamatan; lampu
keselamatan LED; lampu klieg; lampu kuku; lampu kuku UV; lampu kuman; lampu kuman untuk pemurni udara; lampu
laboratorium; lampu lampu; lampu lampu LED; lampu langit-langit; lampu lilin; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu listrik;
lampu listrik untuk pohon Natal; lampu malam; lampu malam listrik; lampu malam, selain lilin; lampu meja; lampu menyelam;
lampu miniatur; lampu minyak; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu penambang; lampu pencahayaan foto
ulang; lampu penerangan; lampu penerangan komersial; lampu penunjuk arah untuk mobil; lampu pergelangan tangan dan
lampu depan untuk penggunaan pribadi; lampu pijar; lampu proyeksi LED; lampu reflektor; lampu rem untuk kendaraan; lampu
saku; lampu sepeda; lampu sepeda motor; lampu siklus; lampu sinar ultraviolet, bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu
sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu standar; lampu
studio; lampu suasana hati; lampu surya; lampu surya luar ruangan; lampu tabung; lampu taman; lampu tanning; lampu
tembak; lampu tenaga surya; lampu trailer perahu; lampu uap logam halogen UV; lampu untuk digunakan pada pencahayaan
orang, binatang, benda, pemandangan dan lingkungan sekitarnya; lampu untuk kendaraan; lampu untuk memikat ikan; lampu
untuk mobil; lampu untuk penggunaan outdoor; lampu untuk tenda; lampu utilitas portabel; lantai saluran; layar mandi; lemari
display dipanaskan; lemari display freezer; lemari display pendingin; lemari es; lemari es listrik; lemari es pendingin untuk
keperluan industri; lemari es pendingin untuk keperluan rumah tangga; lemari es portabel untuk penggunaan konsumen;
lemari es prefabrikasi dan freezer prefabrikasi; lemari es untuk keperluan industri dan rumah tangga; lemari es untuk tujuan
penyimpanan medis; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; lemari freezer; lemari
pendingin; lentera Cina; lentera Cina listrik; lentera kertas; lentera kertas Jepang; lentera kertas portable; lentera lilin; lentera
listrik; lentera minyak; lentera untuk penerangan; libur lampu listrik; light-emitting diode [LED] bawah air lampu; light-emitting
diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati; light-emitting
diode [LED] luminer; light-emitting diode [LED] pencahayaan instalasi; light-emitting diode [LED] perlengkapan pencahayaan;
lilin beraroma listrik; lilin elektronik; lilin flameless; lilin listrik; lilin listrik dan lilin tanpa cacat; liners dipasang untuk mandi; liners
dipasang untuk mandi dan mandi; liners dipasang untuk mandi nampan; liners pas untuk kolam air panas; listrik botol air
panas; listrik piring panas; listrik ruang pendingin peralatan untuk keperluan rumah tangga; listrik wangi lilin; luminer; luminer
listrik; makan peralatan untuk boiler pemanasan; mandi kepala genggam; mandi kepala hemat air; mandi layar; mandi listrik;
mandi mixer; mandi nampan; mandi pencampuran katup; mandi portabel; mandi shower; mangkuk cuci tangan (bagian dari
instalasi sanitasi); mangkuk toilet; mangkuk toilet dan kursi dijual sebagai satu unit; mangkuk toilet dengan air jet bidet
terintegrasi; mantel lampu; map-lampu baca untuk kendaraan; matahari lampu; mawar mandi; meja dapur dengan wastafel
yang terintegrasi untuk penggunaan komersial; meja dekoratif berbahan bakar obor; membaca lampu; membuat mesin es
batu; menara pendingin air; menara penyulingan untuk distilasi; menembakkan gas pemanasan instalasi; menembakkan gas
tungku; menerobos lampu untuk kendaraan darat; mengatur aksesoris untuk pipa gas dan jalur; mengatur dan keamanan
aksesoris untuk peralatan air; mengatur dan keamanan aksesoris untuk pipa gas; mengatur peralatan untuk instalasi pipa gas;
menyembuhkan lampu, bukan untuk tujuan medis; menyisipkan perapian; menyisipkan perapian dalam sifat kompor;
menyisipkan perapian dalam sifat pembakar bahan bakar padat; meracik sistem untuk deodoran ruangan; meracik sistem
untuk penyegar udara; merokok generator untuk memasak; merokok menghasilkan peralatan untuk memasak; merokok mesin
pembangkit untuk digunakan dalam peternakan lebah; merokok mesin pembangkit untuk menciptakan efek teatrikal khusus;
mesin air untuk keperluan pertanian; mesin asap; mesin cuci (washer) sayuran; mesin cuci untuk kran air; mesin dan alat
pembeku untuk keperluan industri dan rumah tangga; mesin dan peralatan pembeku untuk keperluan industri; mesin dapur
listrik; mesin es dan aparat; mesin es dispensing; mesin kabut; mesin kayu lapis pengeringan; mesin kopi; mesin kopi elektrik;
mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; mesin menggoreng mendalam; mesin
pemanggang; mesin pemanggang roti; mesin pembangkit asap buatan; mesin pembersih udara; mesin pembuat teh; mesin
pembuatan es krim; mesin pembuatan roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk keperluan rumah tangga; mesin pemurni air;
mesin pemurni udara; mesin pemurnian air; mesin pendingin; mesin pengering industri untuk pemanasan dan dehumidifikasi
untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak, gas dan pembangkit listrik; mesin pengering laundry; mesin pengering
pakaian; mesin pengering pakaian, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin pengering rambut untuk penggunaan salon
kecantikan; mesin pengeringan kokon; mesin penghembus dengan pelembab ion untuk keperluan pendinginan udara; mesin
penghembus listrik untuk keperluan pendingin udara; mesin penyaringan air; mesin popcorn; mesin sangrai; mesin sous-vide;
mesin untuk mandi yang memakai tenaga listrik untuk bagian bawah tubuh untuk keperluan rumah tangga; mesin untuk
membuat susu kedelai; mesin untuk membuat susu kedelai, listrik; mesin-mesin penyaringan untuk pemurni-pemurni air;
minibar; minuman pendinginan dan es meracik mesin; modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pemurni air industri;
modul-modul membran untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah industri; motor blower untuk pendingin udara untuk
kendaraan; mug dipanaskan secara elektrik; multicookers; musik lampu pohon Natal; navigasi lampu untuk kapal; navigasi
lampu untuk pesawat; nomor rumah bercahaya; non-listrik piring panas untuk keperluan rumah tangga; non-portabel es dada
untuk keperluan rumah tangga; nozel tap anti-percikan; obor butana untuk digunakan dapur; obor dapur pukulan; obor kepala;
obor lilin; obor listrik; obor listrik untuk penerangan; obor menyala; obor saku, listrik; obor teras; off-road bar cahaya untuk
kendaraan; oksidasi termal untuk pengendalian pencemaran udara industri; otomat minuman bersoda listrik untuk keperluan
industri; otomat minuman listrik untuk keperluan industri; otomat minuman listrik untuk keperluan rumah tangga; oven gas;
oven gigi; oven konveksi; oven listrik; oven memanggang; oven memasak; oven memasak komersial; oven memasak listrik;
oven memasak listrik untuk keperluan rumah tangga; oven memasak listrik untuk penggunaan rumah tangga; oven
microwave; oven microwave [aparat memasak]; oven microwave untuk keperluan industri; oven pemanggang roti listrik; oven
pemanggang untuk keperluan rumah tangga; oven pizza; oven roti; oven uap listrik dengan panas yang tinggi untuk keperluan
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rumah tangga; oven uap listrik dengan panas yang tinggi yang memiliki fungsi oven microwave untuk keperluan rumah tangga;
oven uap listrik untuk memanggang dengan panas yang tinggi untuk keperluan rumah tangga; oven udara panas; oven,
termasuk portabel; pabrik desalinasi; pabrik desalinasi air laut; pabrik pengolahan limbah; pabrik polimerisasi; padat bahan
bakar tungku pembakaran; pakaian dipanaskan secara elektrik; panas tenggelam untuk digunakan dalam peralatan ventilasi;
panci masak listrik untuk keperluan industri; panci masak listrik untuk keperluan rumah tangga; panci memasak tekanan
elekrik; panci pemanas; panci pemanasan non-listrik untuk tidur; panci penggorengan listrik; panci sayur (listrik); panci, listrik;
pancuran air minum; pancuran air termostatik; pancuran air untuk mandi; pancuran portabel dan pancurang tangan; panel
cahaya; panel instrumen lampu sepeda motor; panel mandi; panel pemanas inframerah; panel pengumpul panas matahari;
panggangan arang; panggangan dalam ruangan listrik; panggangan listrik; panggangan outdoor listrik; panggangan, listrik;
pasteurisers; pegangan kran; pegangan siram untuk toilet; pelampung closet; pelampung untuk tangki jamban; pelembab
udara; pelunak air; pemanas; pemanas air; pemanas air [aparatur]; pemanas air berbahan bakar gas; pemanas air berbahan
bakar gas untuk keperluan rumah tangga; pemanas air dalam wadah; pemanas air induksi; pemanas air listrik; pemanas air
panas; pemanas air sesaat; pemanas air tenaga surya; pemanas air umpan untuk keperluan industri; pemanas air untuk
keperluan industri; pemanas air untuk keperluan rumah tangga; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan
industri; pemanas akuarium; pemanas berseri-seri; pemanas berseri-seri listrik; pemanas berseri-seri listrik untuk keperluan
rumah tangga; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas bertenaga surya dan alat pendingin udara; pemanas cangkir
USB-powered; pemanas celup; pemanas elektrik untuk botol bayi; pemanas halogen; pemanas kamar mandi; pemanas kipas;
pemanas listrik; pemanas listrik portabel; pemanas luar; pemanas luar, listrik; pemanas mandi listrik untuk penggunaan
laboratorium; pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas minyak
tanah; pemanas ruang; pemanas ruang listrik; pemanas tempat tidur air; pemanas teras; pemanas teras gas; pemanas teras,
listrik; pemanas udara; pemanas ulang; pemanas untuk kendaraan; pemanas untuk kendaraan dan bagian-bagian dan
kelengkapannya, yaitu perangkat seperti radiator yang digunakan dalam memanaskan kabin kendaraan (heating cores);
pemanas untuk kolam air panas; pemanas untuk kolam renang; pemanas untuk mandi; pemanas untuk setrika pemanasan;
pemanas, listrik, untuk botol minuman; pemanas/kipas; pemanasan aparat untuk bahan bakar padat, cair atau gas;
pemanasan filamen, listrik; pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pemanasan kembali tungku untuk
keperluan industri; pemanasan laci untuk dapur; pemanasan listrik panci untuk tempat tidur; pemanasan peralatan untuk
bahan bakar gas; pemanasan peralatan untuk kendaraan; pemanasan peralatan untuk pencairan jendela kendaraan;
pemandian spa [bak]; pemanggang (peralatan dapur), pemanggang listrik, pemanggang gas; pemanggang [alat memasak];
pemanggang barbekyu; pemanggang gas; pemanggang sandwich listrik; pemantik api saku elektrik; pemantik gas; pemantik
piezo, selain untuk perokok; pemasak serba guna; pemasangan dan peralatan kamar mandi termasuk toilet; pemasangan
toilet duduk dan sanitasi yang dapat dibawa; pembakar; pembakar Bunsen untuk penggunaan laboratorium; pembakar
alkohol; pembakar asetilena; pembakar gas; pembakar gas portabel; pembakar gas untuk keperluan industri; pembakar
kuman; pembakar laboratorium; pembakar minyak; pembakar oxyhydrogen; pembakar pijar; pembakar sampah.; pembakar
untuk lampu; pembersih udara; pembersih udara portabel; pembersih udara rumah tangga; pembersih udara rumah tangga
dan ionizers; pembersih udara untuk keperluan rumah tangga; pembersih udara untuk mobil; pembersih udara, listrik;
pembilas closet; pembilasan peralatan untuk toilet; pembuat es; pembuat es krim listrik; pembuat es krim, self-pendingin;
pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi tetes, listrik; pembuat kopi, listrik;
pembuat panini, listrik; pembuat popcorn listrik; pembuat sandwich, listrik; pembuat teh elektrik; pembuat waffle listrik;
pembuat yogurt listrik; pembuatan es mesin; pembuih susu yang dipanaskan dengan listrik; pemegang kap lampu; pemuatan
peralatan untuk tungku; pemurni air listrik untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk keperluan industri; pemurni air
untuk keperluan rumah tangga; pemurni air untuk penggunaan rumah tangga; pemurni udara industri; penanak nasi; penanak
nasi listrik; penangkal pukulan air; pencahayaan aparat menggabungkan serat optik; pencahayaan instalasi untuk kendaraan;
pencahayaan peralatan untuk kendaraan; pencahayaan peralatan untuk showcase; pencampuran katup untuk kran;
pendingin; pendingin (chiller); pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau
peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara,
menyediakan, menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem
lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan
dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pendingin anggur, listrik; pendingin aparat untuk tujuan penyimpanan medis;
pendingin counter; pendingin elektrik untuk transistor daya; pendingin instalasi; pendingin instalasi untuk gas; pendingin
instalasi untuk tembakau; pendingin kontainer; pendingin ruang; pendingin ruangan; pendingin udara; pendingin udara yang
dapat dibawa kemana-mana; pendingin untuk tungku; pendinginan instalasi; pendinginan instalasi dan freezer; penerangan
(LED) untuk kendaraan; penerangan iluminasi darurat (lampu emergensi); penerangan jalan adaptif; penerangan jalan cerdas;
penerangan track; penerangan, pemanasan, pencairan es, pendingin udara serta komponen, bagian untuk kendaraan darat,
sepeda, sepeda motor, dan moped.; penerima energi surya; pengaman kursi toilet; pengasap untuk lebah; pengatur ketinggian
cairan tangki toilet; pengatur pancuran air bukan elektronik; pengatur untuk keran bukan elektronik; pengering binatu listrik;
pengering cucian, elektrik, untuk keperluan industri; pengering futon untuk keperluan rumah tangga; pengering hood;
pengering jatuh untuk mencuci; pengering laundry, listrik; pengering piring listrik; pengering pukulan; pengering rambut;
pengering rambut listrik; pengering rambut listrik genggam; pengering rambut untuk digunakan di salon kecantikan; pengering
rambut untuk keperluan rumah tangga; pengering sepatu listrik untuk keperluan rumah tangga; pengering tangan; pengering
tangan otomatis; pengering tangan udara listrik panas; pengering udara; penggemar aliran aksial untuk AC; penggemar
jendela listrik; penggemar listrik menjadi bagian dari instalasi AC rumah tangga; penggemar ventilasi untuk keperluan industri;
penggemar ventilasi untuk keperluan rumah tangga; penggemar ventilasi untuk penggunaan komersial; penggorengan dalam
industri; penggorengan dalam, listrik; penggorengan elektrik; penggorengan memasak listrik; penghangat handuk listrik;
penghangat listrik untuk botol susu; penghangat makanan listrik; penghangat minuman listrik; penghangat minuman, listrik;
penghangat piring; penghangat piring listrik; penghangat saku; penghangat saku Jepang diisi dengan bahan bakar;
penghangat tangan USB-powered; penghangat tempat tidur; penguap; penguap listrik dan daya yang dioperasikan untuk
keperluan rumah tangga; pengukus makanan; pengukus makanan elektrik; pengukus makanan, listrik; pengukus nasi
menggunakan listrik; pengukus sayuran menggunakan listrik; pengumpul panas matahari; penjernih udara untuk penggunaan
kompartemen kendaraan; penlights; penukar panas untuk proses kimia; penukar panas, selain bagian dari mesin; penurun
lembab listrik; penurun udara; penutup bak mandi; penutup kompor; penyala gas untuk oven; penyalur (penerangan);
penyaring udara untuk keperluan industri (untuk air, minyak dan gas) dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan
dalam hubungannya dengan mobil; penyaring udara untuk ruangan; penyaring untuk aquarium; penyaringan air dan aparat
pemurnian; penyemprot kepala pancuran; penyemprot kitchen sink; penyemprot kran; penyiraman instalasi, otomatis;
peralatan  pembeku untuk keperluan industri; peralatan dan instalasi pasokan air; peralatan dan instalasi pemurnian air;
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peralatan dan instalasi pencahayaan; peralatan dan instalasi pendingin; peralatan dan instalasi sanitasi; peralatan dan
instalasi untuk penerangan, pemanas, pendinginan, pembangkit uap, memasak, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan
keperluan sanitasi; peralatan dan mesin pendingin; peralatan dan pemasangan sanitasi; peralatan dan perkakas pengaturan
untuk pipa air; peralatan dan perlengkapan penseteril dan penyeteril; peralatan distilasi, bukan untuk tujuan ilmiah; peralatan
elektrotermik rumah tangga; peralatan filtrasi yang berfungsi untuk kedalaman; peralatan kamar mandi; peralatan listrik
penghasil ion otomatis (dapat bergerak otomatis) untuk keperluan rumah tangga; peralatan listrik untuk membuat yogurt;
peralatan listrik untuk pembuatan kopi; peralatan listrik untuk pembuatan yoghurt; peralatan memasak elektrik; peralatan
memasak, listrik; peralatan memasak, listrik, yaitu broiling elektrik (electric broiling) dan panci panggangan (grill pans), griddles
listrik [peralatan memasak] dan loyang (baking sheets) untuk penggunaan di dalam dan di luar ruangan; peralatan pasokan
air; peralatan pelunak air untuk keperluan rumah tangga; peralatan pemanas lem; peralatan pemanas tenaga surya; peralatan
pemanas untuk mencairkan jendela kendaraan; peralatan pembeku untuk keperluan industri; peralatan pembilasan; peralatan
penerangan LED; peralatan pengaman untuk pipa air atau gas; peralatan penghangat udara; peralatan penghasil uap dan
memasak; peralatan penghilang kuman pada piring saji untuk keperluan industri; peralatan penyaringan dan pemurnian air
dan bagian serta perlengkapannya, tidak digunakan dalam hubungannya dengan mobil; peralatan penyediaan air minum;
peralatan perawatan pakaian; peralatan perawatan pakaian, yaitu peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau
(deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah tangga); peralatan perawatan pakaian, yaitu
peralatan sterilisasi (sterilizing), penghilang bau (deodorizing) dan pengeringan untuk pakaian (listrik, untuk keperluan rumah
tangga).; peralatan perawatan wajah elektrik untuk penggunaan komersil; peralatan perawatan wajah elektrik untuk tujuan
rumah tangga; peralatan perawatan wajah menggunakan gelombang ultrasonik untuk tujuan rumah tangga; peralatan sanitasi;
peralatan untuk air desinfektan; peralatan untuk bak cuci, bak dan bak mandi; peralatan untuk instalasi penyediaan air;
peralatan untuk instalasi penyediaan air dengan pengontrol aliran; peralatan untuk keperluan sanitasi; peralatan untuk
menggelapkan warna kulit; peralatan untuk menghilangkan embun dan bekuan es pada jendela; peralatan untuk rambut
kering; peralatan untuk westafel; peralatan ventilasi; peralatan ventilasi untuk keran; peralatan wajah menggunakan
gelombang ultrasonik untuk penggunaan komersial; 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; peralatan-peralatan pembuatan air murni; peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni;
peralatan-peralatan pemurni air untuk keperluan industri; peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air murni;
peralatan-peralatan pengolahan air untuk pembuatan air ultra murni; peralatan-peralatan untuk memanaskan cairan-cairan;
peralatan/mesin pengolahan air; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu fitting]; perangkat anti-silau untuk mobil (alat
kelengkapan lampu); perangkat pembangkit listrik berbasis fotovoltaik; perangkat pencahayaan LED; perangkat pensterilisasi
UV; perangkat pensterilisasi di perjalanan untuk peralatan makan dan botol susu bayi; perangkat pensterilisasi uap; perangkat
penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang memiliki fungsi menghasilkan potensi listrik pada lemari es dan
freezer untuk keperluan rumah tangga dan industri; perangkat penyimpanan untuk menjaga kesegaran bahan makanan yang
memiliki generator potensial listrik pada lemari es dan freezer; perangkat pewangi penghilang bau udara yang dioperasikan
secara elektrik; peranti dan instalasi pendingin; perapian; perapian etanol; perapian, domestik; perapian, selain dari untuk
keperluan laboratorium; percolators kopi, listrik; perebus/boiler air listrik; peredam [pemanasan]; perlengkapan dan instalasi
sanitasi; perlengkapan instalasi filter air minum; perlengkapan lampu; perlengkapan lampu LED; perlengkapan lilin
pencahayaan; perlengkapan mandi; perlengkapan outdoor; perlengkapan pencahayaan; perlengkapan pencahayaan
bertenaga baterai; perlengkapan pencahayaan dalam ruangan; perlengkapan pencahayaan dengan deteksi gerakan;
perlengkapan penerangan listrik; perlengkapan penerangan listrik, yaitu, penerangan cadangan listrik untuk kegagalan daya;
perlengkapan pengontrol polusi air; perlengkapan pipa kamar mandi; pintu mandi; pipa [bagian dari instalasi sanitasi]; pipa air
untuk instalasi sanitasi; pipa boiler [tabung] untuk instalasi pemanas; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi cekungan
pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi mandi pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari instalasi pipa mandi; pipa
fleksibel menjadi bagian dari instalasi wastafel pipa; pipa fleksibel menjadi bagian dari mencuci tangan basin pipa instalasi;
pipa menjadi bagian dari instalasi sanitasi; pipa untuk boiler pemanasan; piring panas; piring panas listrik untuk keperluan
rumah tangga; piring panas untuk keperluan rumah tangga; piring pemanas; pistol pemanas; platform mandi; pompa panas;
pot memasak listrik; pot moka listrik; produk lampu portabel luar ruangan, yaitu lampu depan; proyektor cahaya; proyektor
sinar laser; pusaran air-jet aparat; radiator [pemanasan]; radiator inframerah; radiator listrik untuk memanaskan bangunan;
radiator pemanas sentral; radiator, listrik; rak pengering listrik untuk mengeringkan pakaian; rakitan penerangan dioda [LED]
untuk tanda-tanda yang menyala; reaktor nuklir; recuperators untuk proses kimia; reflektor kendaraan; reflektor lampu;
reflektor perahu; reflektor sepeda; reflektor sepeda dan lampu sepeda; regenerator panas; regulator panas [katup] menjadi
bagian dari instalasi pemanasan; regulator suhu [katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; regulator suhu otomatis
[katup termostatik] untuk radiator pemanas sentral; reheaters udara; rel handuk dipanaskan; rice cooker industri; roaster;
roaster arang untuk keperluan rumah tangga; roaster buah; roaster ikan; roaster kopi; roaster kopi, listrik; roaster listrik; roaster
listrik untuk keperluan industri; roaster listrik untuk keperluan rumah tangga; roaster malt; roaster tembakau; rotary kiln; rotary
kiln untuk keperluan industri; rotisseries; rotisseries listrik; ruang bersih [instalasi sanitasi]; ruang listrik aparat pendinginan;
ruang pembakaran; salju mesin pembuatan; saluran air instalasi; saluran bak mandi; saringan air pendingin.; saringan air.;
saringan kompor luar/dalam; saringan pengering piring; saringan udara untuk alat pendingin udara; saringan untuk saluran
pembuangan air didapur; saringan untuk saluran pembuangan air dikamar mandi; saringan untuk saluran pembuangan air/got;
saringan wastafel; saringan-saringan (filters) air keran rumah tangga, bukan elektrik; saringan-saringan (filters) untuk
peralatan-peralatan pemurni air; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pemurni air industri; saringan-saringan
(filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air limbah; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan air
limbah industri; saringan-saringan (filters) untuk peralatan-peralatan pengolahan sampah; saringan-saringan (filters) untuk
tangki-tangki pengolahan limbah untuk keperluan rumah tangga; saringan-saringan pengklarifikasian (clarifying filters) untuk
air industri; sauna kompor; sauna pemanas; sauna wajah; scrubber gas [bagian dari instalasi gas]; scrubber gas dan aparat
pemurnian; sejenis katup (stop cocks) dan katup (stop valves) yang digunakan untuk menghentikan atau mengatur aliran air;
sel bahan bakar pendingin pompa [heat sink]; selang mandi; selimut pelindung keselamatan anak untuk spouts bathtub;
selimut, listrik, bukan untuk tujuan medis; selimut, listrik, untuk keperluan rumah tangga; semi-otomatis mesin kopi listrik;
semprot kepala untuk mandi; senter; senter dipimpin; senter elektrik; senter pointer; senter untuk tujuan pencahayaan;
separator untuk pendingin udara, yaitu separator untuk memisahkan pendingin dari gas dan cairan; sepenuhnya otomatis
mesin kopi listrik; septic tank; septic tank untuk keperluan industri; septic tank untuk keperluan rumah tangga; serat aparat
pencahayaan optik; shower genggam; shower penyemprot [pipa fitting]; sink; sisi-entry mandi untuk digunakan oleh fisik cacat;
sistem chiller ice rink; sistem irigasi tetes; sistem pencahayaan, yaitu modul LED (dioda pemancar cahaya), catu daya dan
kabel; sistem pengolahan air limbah modular terdiri dari pompa submersible penggerak hidrolik opsional; sistem penyaringan
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air minum; sistem sprinkler untuk irigasi; sistem sprinkler untuk irigasi rumput; sistem tumbuh hidroponik; sistem udara panas
matahari untuk keperluan pemanasan; soket untuk lampu listrik; sorot; sorot intensitas tinggi; sorot saku; spit pemanggang;
spit pemanggang untuk oven; spouts bath tub; spouts dinding untuk mandi; spouts dinding-mount untuk tenggelam; spouts
dinding-mount untuk toilet; steamer rambut untuk penggunaan salon kecantikan; steamer rambut untuk salon kecantikan;
steker lampu listrik; sterilisasi; sterilisasi air; sterilisasi bukan untuk keperluan medis; sterilisasi buku; sterilisasi listrik untuk
keperluan rumah tangga; sterilisasi sayuran dengan pembilas; sterilisasi sepatu untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
susu; sterilisasi uap; sterilisasi uap untuk keperluan industri; sterilisasi uap untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi uap untuk
penggunaan laboratorium; sterilisasi uap untuk penggunaan rumah tangga; sterilisasi uap untuk pengunaan industri; sterilisasi
uap untuk tujuan medis; sterilisasi udara; sterilisasi ultrasonik; sterilisasi ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi
ultraviolet; sterilisasi ultraviolet untuk pengolahan air; sterilisasi untuk botol susu; sterilisasi untuk instrumen bedah; sterilisasi
untuk instrumen gigi; sterilisasi untuk keperluan industri; sterilisasi untuk keperluan rumah tangga; sterilisasi untuk
penggunaan industrial; sterilisasi untuk penggunaan laboratorium; sterilisasi untuk peralatan medis; sterilisasi untuk sikat gigi;
sterilisasi untuk tujuan medis; stills *; stockpots listrik; sub modul pendingin untuk mesin pendingin atau sel bahan bakar;
sumbat untuk bak cuci; sumbu untuk korek api; superheaters uap untuk keperluan industri; susu instalasi pendingin; table-top
raclette panggangan, listrik; tabung air (water tubes) sebagai bagian dari instalasi pemurnian air reverse osmosis; tabung
bercahaya untuk penerangan; tabung debit, listrik, untuk penerangan; tabung lampu neon; tabung pencahayaan; tajines, listrik;
tanaman desalinasi air; tanaman pembuangan limbah; 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; tanur listrik untuk keperluan industri;
tealights LED; teko kopi listrik yang menggabungkan perkolator; tempa, portable; tempat cuci piring; tempat cuci tangan
[bagian dari instalasi sanitasi]; tempat tudung lampu; tenda mandi; tenda mandi untuk berkemah; termo-pot, listrik; toaster roti;
toaster roti listrik; toaster roti listrik untuk keperluan rumah tangga; toilet; toilet diadaptasi untuk digunakan oleh fisik cacat;
toilet hemat air; toilet kompos; toilet portable; toilet untuk hewan kecil; toilet, portable; tongkat cahaya chemiluminescent; trek
pencahayaan; trek pencahayaan [aparat pencahayaan]; tudung ventilasi untuk kompor; tudung ventilasi untuk laboratorium;
tumbuk membuat mesin kue beras, listrik, untuk keperluan rumah tangga; tumpukan flare untuk digunakan dalam industri
minyak; tungku; tungku dan perapian; tungku difusi untuk keperluan industri; tungku industri; tungku peleburan; tungku
pemanasan; tungku pembakaran kayu; tungku refraktori; tungku surya; tungku terbuka tungku; tungku untuk logam mencair;
tungku untuk memulihkan logam bekas; tungku, selain untuk penggunaan laboratorium; tutup pembuangan; tutup radiator; uap
aparat wajah [sauna]; uap merkuri lampu; udara filter untuk unit AC; ultraviolet halogen logam uap lampu; unit AC; unit AC
jendela-mount; unit AC perumahan; unit air pelunakan; unit bathtub integral dengan lantai kamar mandi dan wastafel; unit
desalinasi; unit didinginkan untuk meracik minuman; unit humidifier sebagai bagian dari kendaraan; unit lampu track listrik; unit
pelunakan air listrik untuk keperluan rumah tangga; unit pembersih udara; unit pemurni udara; unit pemurni udara untuk
keperluan industri; unit pemurni udara untuk keperluan rumah tangga; unit pemurni udara untuk penggunaan komersial; unit
pemurni udara untuk penggunaan rumah tangga; unit pemurnian air; unit pemurnian air limbah; unit pemurnian air osmosis
terbalik; unit pemurnian air untuk memproduksi air minum; unit penanganan udara; unit pendingin air; unit pendingin untuk
mendinginkan kursi penumpang kendaraan bagian belakang; unit pengeluaran makanan dan minuman yang dikontrol suhu,
selain mesin penjual otomatis; unit penghilang bau ruang listrik; unit pengolahan air; unit pengolahan air untuk mengaerasi dan
sirkulasi air; unit penyaringan air; unit penyaringan air terbalik osmosis; unit penyulingan air; unit polimerisasi dipanaskan
untuk senyawa restorasi gigi; unit toilet stool dengan semprotan air pencuci; urinal portabel untuk kegiatan di luar ruangan
[instalasi sanitasi]; urinal sebagai perlengkapan sanitasi; ventilasi [AC] instalasi dan peralatan; ventilasi [AC] instalasi untuk
bangunan; ventilasi [AC] instalasi untuk kendaraan; ventilasi [AC] instalasi untuk laboratorium; ventilasi penggemar untuk
digunakan dalam kendaraan; ventilator turbin [aparat ventilasi]; ventilator untuk digunakan dalam industri bahan kimia, minyak,
gas dan pembangkit tenaga listrik; wadah pendingin dan wadah pembeku; walk-in freezer; wastafel dapur untuk penggunaan
komersial; wastafel kamar mandi; wastafel untuk digunakan mencuci tangan di ruang bedah; window aparat AC;  alat
pembersih untuk keran air;  alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-draining] merupakan bagian dari instalasi
penyediaan air;  alat sterilisasi air;  bak cuci untuk dapur, cucian dan kamar mandi;  keran air;  ketel air dan pendingin air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:34:21
540   EtiketDID2022066394

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. G. Bawakaraeng, No. 129, RT 002 RW 001, Kel. Wajo Baru, , Kota Makassar,
Sulawesi Selatan

KURNIAWAN TANJUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Johansyah S.H.
Jalan Cideng Barat No. 45-I

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RATULON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolasi Pipa AC (Duct tape lem dan non lem); PVC tape; Pita untuk penyekat pada ulir pipa; Selang PVC; bahan isolasi

untuk pipa; bahan penguat, bukan dari logam, untuk pipa; pipa fleksibel, bukan dari logam; sambungan pipa, bukan dari
logam; segel untuk koneksi pipa; siku, bukan dari logam, untuk pipa===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:34:39
540   EtiketDID2022066395

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PARE RAYA BLOK C.1/5 SEKTOR 1.6 RAWABUNTU , Kota Tangerang Selatan,
Banten

HANI SURYANDINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BESTQUA95
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH BIRU HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air mineral [minuman]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:35:13
540   EtiketDID2022066396

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GRIYA SENTOSA BLOK M NO. 28, PERUMAHAN GRIYA INTI SENTOSA ,
SUNTER AGUNG, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14350

NEERAJ KUMAR T

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SASAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : DADU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Celana pendek Bermuda; Pakaian dalam; Rok dalam [pakaian dalam]; Songkok (Peci); celana boxer;

celana kasual; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana
pendek; celana pendek bulu; celana pendek denim; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; kaos kaki; pakaian dalam;
pakaian dalam pria; pakaian dalam tenun; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki, tutup kepala; rok
celana; slip  pakaian dalam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:40:36
540   EtiketDID2022066397

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BRIGIF MEKANIS 1 PIK/JS JL. KALISARI NO. 41 RT 005 RW 008 KEL/DES.
KALISARI, KEC. PASAR REBO, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

LARAS FUJIATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HAAL SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : PINK DAN HIJAU TOSCA
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air untuk mengatur rambut; Bahan-bahan perawatan pribadi dan kecantikan, yaitu, tubuh, wajah, mata, krim pembersih

tangan, busa, pelembab, losion, gel, scrub, minyak, bedak, penyegar, toner, astringen, balsem, masker pelembab, sabun
batangan yang tidak mengandung obat; 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; Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Gel
pelangsing (kosmetik); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan
rambut; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelembab; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim tabir surya;
Krim untuk menggelapkan rambut; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Lak rambut; Losion dan serum; Losion dan
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spray untuk tubuh; Losion tanpa obat untuk rambut; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Minyak
memperbaiki rambut Jepang; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pemutih untuk
digunakan pada rambut; Pencuci tangan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Pewangi badan (kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk penataan rambut; Produk
perawatan rambut; Sabun; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
pengeringan rambut; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan untuk
melembutkan rambut; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum rambut; Shampo berbentuk batangan; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin rambut; amber [parfum]; bahan pewarna rambut; balm rambut
non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa
balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; batang kondisioner rambut padat; bedak rambut; bilas warna
untuk rambut; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body lotion untuk keperluan kosmetik; bubuk pencuci
rambut; cairan pencuci; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; emolien rambut; emolien rambut untuk keperluan
kosmetik; gel kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel rambut; gel
rambut dan mousse rambut; gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk
penataan rambut dan perawatan rambut; glasir rambut; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; kit kosmetik;
kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut
untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik penyegar kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; 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 pelurus rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim
pemutih kulit; krim pengelupas; krim penghilang bulu; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim
rambut; 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; lem ikatan potongan rambut; lilin penata rambut; losion dan semprotan untuk
rambut; losion rambut; 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 pelindung rambut; lotion pembersih kulit; lotion
perawatan matahari; 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 tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk wajah; lotion
wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; mandi
minyak untuk perawatan rambut; maskara rambut; masker kecantikan rambut; masker kosmetik; masker penataan rambut;
masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum;
minyak penataan rambut; minyak rambut; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousse dan gel penataan rambut; mousse
perlindungan rambut; mousse rambut; mousses menjadi alat bantu penata rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk gel; parfum dan air toilet; parfum dan
cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta styling untuk rambut; pelembab rambut; pembersih semprot untuk
keperluan rumah tangga; pembersih tangan; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk
keperluan kosmetik; pemutih rambut; pencerah rambut; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pengatur
tekstur rambut; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; penyegar kulit; perawatan pelurusan rambut;
perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku;
perekat untuk membubuhkan rambut palsu; persiapan untuk perawatan rambut; pewangi bantal beraroma dengan cara
disemprot; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk
pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pomade rambut; pomade rambut
untuk keperluan kosmetik; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses,
gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan
kulit kepala; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan untuk melindungi rambut; rambut
rontok; sabun cair; sabun cuci tangan; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun-sabun; sachet parfum; salep kosmetik; sampo
dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk rambut
manusia; sediaan dan perawatan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan hiasan
rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan meluruskan rambut;
sediaan mencuci rambut; sediaan penataan rambut; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan rambut dan
pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan perawatan kulit wajah
(kosmetik); 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, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala
dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan
rambut; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tanpa obat untuk
perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan
dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur
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rambut; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan kulit kepala
dan rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut,
mengecat rambut dan mewarnai rambut; 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; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut;
semprotan penata rambut; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum penataan rambut; 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; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; warna rambut; wax rambut; wewangian,
minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
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566 Arti Bahasa : KILLA / KILA
591 Uraian Warna : HITAM
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;
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Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik dasar rias, termasuk pembersih kulit, toner kulit, losion kulit, krim kulit, serum
wajah non-obat, tisu wajah dan pelembab wajah.; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kosmetik yaitu bedak
padat, bedak bubuk, lipstik, pensil alis dan eyeliner; Kosmetik, yaitu sediaan untuk menghilangkan atau mengurangi garis-
garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan kekurangan dan masalah kulit
manusia; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim balm cacat;
Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak untuk
berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata; Krim
matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion Pengelupasan Kulit; Losion anti ketombe (tidak mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi
untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion mandi berendam; Losion menghapus make-up; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion pijat wajah; Losion susu
untuk membersihkan wajah; Losion tanpa obat untuk rambut; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik;
Losion untuk pijat; Losion untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion perawatan kulit dan preparat
anti penuaan; Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Malam pembuat sepatu; Malam tukang
sepatu; Malam untuk kulit; Malam untuk sepatu; Maskara; Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker kecantikan untuk
tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan
[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Media abrasif untuk
keperluan dapur (pembersihan); Minyak bayi; Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk
mandi; Minyak untuk pijat; Minyak untuk sumbu sembahyang; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan
losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Mousse
(busa) untuk bercukur; Nyongyong; Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Odol; Paket masker
untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum untuk bayi; Parfum, eau de toilette;
Pasta cuci tangan (non-medis); Pasta gigi dan obat kumur; Pasta gigi untuk bayi; Pelapis kuku; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab dari susu; Pelembab kulit sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pelembut kain; Pelembut kain
konsentrat; Pelembut kain untuk barang-barang keperluan bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Pelembut pakaian;
Pelet (Minyak); Pelicin pakaian; Pembasmi jamur yang pada kaca mobil; Pembersih; Pembersih Badan; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet;
Pembersih kerak untuk keperluan rumah tangga; Pembersih kulit non medis; Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-
one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; Pembersih toilet; Pembersih untuk badan; Pembersih untuk mandi bayi;
Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Pembilas kain; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi berbentuk bubuk;
Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih ketiak; Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan;
Pencuci tangan dengan bahan dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Pengawet kulit (poles); Pengharum interior
mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil; Pengkilap interior;
Pengkilap serba guna (semir ban); Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu; Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas
tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Penyeka sekali pakai yang diresapi dengan sediaan
membersihkan dan kosmetik, penyeka kosmetik yang sudah dilembabkan; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan
sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut;
Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata;
Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai
anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan
pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit yang mengandung ektrak batu permata (kosmetik); Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan pribadi, yaitu, sediaan pembersih
kulit dan badan; Produk perawatan rambut; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil
mata, perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan
atau bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang
sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti
keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
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jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi
untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau
badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun
{bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower,
minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir;
Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi
Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan sediaan substansi untuk menghilangkan
noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah
tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik seperti semprotan
tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen, larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair,
bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan;
Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi
tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi;
Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid);
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan, pemolesan, penggosok dan abrasif;
Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan pemutih untuk keperluan binatu;
Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat dan pernis; Sediaan pengeringan rambut;
Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry; Sediaan penghilang warna untuk keperluan
binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion,
gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu,
balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan
untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo,
kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan peredam cucian; Sediaan
perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewangi untuk
udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur; Sediaan sediaan untuk
membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah bercukur; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toilet tidak
mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk mandi dan mandi;
Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak mengandung obat);
Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa; Sediaan untuk
memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air untuk kebutuhan
rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan antibakteri untuk
membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pembersih untuk keperluan industri, yaitu komposisi berbasis pelarut untuk
pembersihan dan dekontaminasi reaktor, kapal, tangki, menara vakum, alat penukar panas, perpipaan, kolom penyulingan,
dan peralatan industri lainnya.; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan perawatan kulit
non-medis, yaitu, krim wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar
kulit, gel, pembersih, dan masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Sediaan-sediaan pewarna bibir;
Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir sepatu bot;
Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan untuk
keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata
(kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum
jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat; Sipat
(Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar pelembut
kain; Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tambalan pemutih gigi; Tanah liat (kosmetik);
Tapal gigi; Tempat lipstik; Tissue basah; Tissue wangi basah; Tisu basah; Tisu basah bayi; Tisu deodoran; Tisu diresapi
sediaan pembersih untuk membersihkan lensa; Tisu pembersih pra-dibasahi; Tisu penyerap untuk wajah; Tisu yang diresapi
dengan sediaan dan bahan pembersih dan pemoles; Tisu yang diresapi dengan wangi-wangian; Toner; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit;
Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat tambahan untuk perawatan kulit, yaitu, sediaan perawatan
kulit terkonsentrat yang tidak mengandung obat untuk perawatan berbagai jenis kondisi kulit; Zat untuk menurunkan
kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif
cucian; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan
herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung
minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen];
amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas; amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat
(pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi;
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser
buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung
obat; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk
keperluan rumah tangga [binatu]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
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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 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 matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat
untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi
dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk
tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah
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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-
obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim pencukur;
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krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan
kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri;
krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim
perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim
rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah
dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan; krim
tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim
tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat
untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi;
krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari
kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik);
krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim,
losion dan gel penyamakan; krim, minyak dan susu untuk tubuh, sabun mandi, gel, minyak, susu dan garam; krim, minyak,
lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki
palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku;
lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih bioteknologi untuk memecah bahan organik dan
menghilangkan noda; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk
menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit;
lilin boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin
lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin
penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk
keperluan kecantikan; lilin untuk lantai parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi;
losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit;
losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion
kosmetik; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh
beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi
kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi
untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion
obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion
pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk
wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion
penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah
matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir
surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion
wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion
wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur
kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up
dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up
menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi
busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker
kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk
membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab
kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit, sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk
kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata; masker mata
gel; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih jahe; masker pembersih mineral;
masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
penataan rambut; masker perawatan rambut; masker rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker scrub pemurnian
mendalam; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat
yang membersihkan kulit; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah bergizi madu dalam; masker
wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah smoothing; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan;
membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman;
membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan, menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat
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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 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 rumah tangga; 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 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 wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan
umum dan serbuk; pembersihan, pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan,
pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas
gigi; pembilasan rambut; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah
rambut [sediaan penataan rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah
pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong;
pemutih cucian; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut;
pemutih selakangan; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah
rambut; pencuci muka; pencuci tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci
vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata,
bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk
kulit [poles]; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; pengharum ruangan;
penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel
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kuku; penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan
gerusan]; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan
mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata;
pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk
bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu
setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar
nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka
yang dilembabkan terlebih dahulu dan tissue yang diresapi dengan bahan pembersih; penyeka yang diresapi dengan sediaan
dan bahan-bahan untuk membersihkan dan memoles; penyeka, kapas dan tisu yang diresapi dengan sediaan kosmetik dan
losion wewangian yang tidak mengandung obat; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa
menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan
rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu
mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk 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 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 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 wangi; sabun-
sabun; sabun-sabun, sabun mandi, wangi-wangian, minyak esensial, kosmetik, shampoo, shampoo kering; sachet aroma
untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk linen
wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam popok dan lotion tanpa
obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan kulit terbakar; sampo;
sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat;
sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan
bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung
tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan
kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk
tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer
untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan eksterior mobil; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan  untuk
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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 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
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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
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
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[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk
losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk keperluan
kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat; tambalan kosmetik yang mengandung tabir
surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata
rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk
panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato
yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak esensial]; terpentin untuk mengalami
degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi; tiriskan sediaan pembersihan;
tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk wajah tidak mengandung obat; tisu
(wipes) atau bantalan yang diresapi dengan persiapan atau bahan pembersihan, pemolesan, penggosok atau abrasif; tisu
basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu
diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan berjemur;
tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan
pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu
kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik
yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan
sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa
untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan
komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan
kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang
dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-
obat; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik;
tongkat dupa; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan
kosmetik; tonik rambut; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; transfer tato temporer; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat 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

01/09/2022 11:49:09
540   EtiketDID2022066399

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Veteran No.65, RT.001 RW.009, Kel. Nagarawangi, Kec. Cihideung,
Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat

HENDRIK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORTECHONE
Merek Kata dan Lukisan

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:54:11
540   EtiketDID2022066400

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Mampang Lantai 1 Unit 101, Jl. MA. Duren Tiga, Pancoran, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT JAVA MULTI SOLUSI

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 :

: JAVACRETE dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===beton; beton siap pakai; mortar untuk bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 11:55:46
540   EtiketDID2022066401

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH Wahid Hasyim No.78 Kelurahan Kebon Sirih, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340

PT Wahana Mekar Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOHIGAOL + HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : KOPI
591 Uraian Warna : COKELAT & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pengganti teh; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau,

rasa kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan
rasa ayam kecap; Biskuit coklat; Biskuit kering; Brownies Coklat; 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.; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis
coklat; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah
mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Es coklat durian; Hasil produksi
coklat; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan dasar utama pasta; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk diseduh;
Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong
tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi durian; Kopi giling
dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Kopi yang tidak disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya;
Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Macchiato (minuman kopi yang dibuat
dengan mencampurkan espresso dengan susu); Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan dengan bahan
dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar
beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan yang dibuat terutama dari nasi,
pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau
dari jepang latte; Mie; Minuman Kopi Hawai; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
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berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman berbahan dasar teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar teh dan
teh herbal; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar
kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh berbahan dasar daun
kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe;
Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Ocha / teh jepang; Olesan berbahan dasar coklat; Pasta,
saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Roti kopi; Roti, sandwich, biskuit; Saus celup berbahan dasar
coklat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan
untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan;
Teh Jepang yang terbuat dari bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Tarik; Teh daun kelor; Teh daun sirsat; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Trufel coklat; affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung
es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit; biskuit
(rusks); biskuit asin; biskuit gurih; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit rasa
keju; biskuit vegetarian; biskuit yang tidak manis; biskuit-biskuit; bubuk campuran es teh; bubuk coklat; bunga atau daun untuk
digunakan sebagai pengganti teh; campuran biskuit; campuran kopi; campuran kopi hitam dengan susu panas; campuran sawi
putih dan sawi putih untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat teh; coklat; coklat batangan diisi;
coklat bebas susu; coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat
pasta; coklat setengah manis; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; ekstrak kopi; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; es
coklat; es kopi; es krim; es krim dan produk es krim; es teh; esensi kopi; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard
dan icing bukan dari susu; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kantong kopi, terisi;
kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh, diisi; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat
dari rumput laut]; kopi; kopi bebas kafein; kopi beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi
dawet ireng; kopi giling; kopi instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh,
kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim-krim coklat; kue coklat; kue, biskuit, kue kering; kukis coklat dari
tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan
(non-medis); makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat probiotik; makanan siap saji
berbahan dasar mie; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar
kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga;
minuman berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan
krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman
berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kopi; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman
jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; 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 teh dengan susu; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya
terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi
(coffee-flavored slush-type drinks); mugi-cha [teh barley panggang]; olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti
kopi; pemanis-pemanis coklat; pengganti kopi berbahan dasar chicory; penyedap kopi; perasa kopi; perasa sirup untuk
digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; permen coklat; permen rasa
kopi.; polong kopi ginseng, diisi; polong teh, diisi; produk-produk kopi; saus coklat; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan
minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; serbuk teh berbahan dasar kelor; souffle coklat; teh;
teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh barley; teh bebas kafein; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh chai;
teh dalam kantung tidak mengandung obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh fieldmint; teh ginseng merah;
teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk penggunaan obat; teh hijau
bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jeruk nipis; teh kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh
kunyit; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rosemary; teh rumput hijau;
teh sage; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh yang
ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tepung roti coklat;
topping coklat; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian
gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:01:05
540   EtiketJID2022066402

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH Wahid Hasyim No.78 Kelurahan Kebon Sirih, Kota Administrasi Jakarta Pusat,
DKI Jakarta, 10340

PT Wahana Mekar Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOHIGAOL + HURUF KANJI
Merek Kata dan Lukisan

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

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa
penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; 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; Kedai es krim; Penyediaan
katering; bar dan layanan katering; cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; jasa katering; jasa
katering bisnis; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa
restoran dan katering; katering di kafetaria makanan cepat saji; katering makanan dan minuman; katering untuk penyediaan
makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
kantin & cafe; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs web;
penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:03:16
540   EtiketJID2022066403

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Cikini III No 80. Menteng. Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10330

PT ROTARYANA ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pantree.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical

atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial 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 penjualan ritel produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan
evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi perdagangan online;
perdagangan online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:08:49
540   EtiketDID2022066404

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kebon Kosong III / 17C, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Yulia Anggraeni, Sherly Ciawi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCHOEN + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Dompet kartu (dompet nota),

tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai,
tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas
belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual
kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian,
dompet kunci (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit imitasi; Perangkat untuk hewan; 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;
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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 kosmetik; Tas
pinggang; 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); cambuk, pakaian kuda, dan sadel; dompet koin; kekang untuk hewan;
kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan
kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas
punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi];
pakaian untuk hewan; ransel kanvas; tas kulit, koper, dan dompet; tas rajut; tas tangan untuk wanita; tas untuk bepergian dari
kanvas; tempat koin; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tongkat hiking; tongkat jalan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:09:01
540   EtiketDID2022066405

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GONDOLAYU LOR JT. II /1236 RT. 057 RW 011 KEL. COKRODININGRATAN,
KEC. JETIS, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

YULIANINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Syaqueela Beauty
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan 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; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim
wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan
kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Maker wajah (Kosmetik);
Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker
untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk
mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan
kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan
kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan
kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit
dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher
(kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner wajah (kosmetik); apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen 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 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 tubuh
untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik];

Halaman 516 dari 1012



cosmeceuticals 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 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 dan tongkat kapas untuk keperluan
kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan
emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-
up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi
[untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir
untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik;
krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim
kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [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 tabir surya untuk penggunaan 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 lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur 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 rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari
[kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk
keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses
[kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pacar
[pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket
kosmetik wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari
untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; penutup mata gel untuk
keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan
kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit
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wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen;
preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk
dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung
matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk 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 diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih
kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kulit
[kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut
tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit,
kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu 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 yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan
kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik;
toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan 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

01/09/2022 12:15:43
540   EtiketJID2022066406

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Batu No.7B, Kota Medan, Sumatera Utara
Erwin Wijaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nazwa Beauty
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan toko

grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik; 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; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet
atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui
Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun,
pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu
sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan
malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan,
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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 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.; Toko yang menjual kosmetik; penjualan ritel dan grosir kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:20:05
540   EtiketDID2022066407

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bersama-sama memilih kedudukan hukum di : Jl.Anjasmoro No.1 Rt.002 Rw.007
Kel.Sawahan Kec.Sawahan, SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur

ANDY ADINUGROHO DAN DENY SOEGIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Halim Wibisono S.E., M.M.
Jalan Pembangunan I/27A   Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IOKI & SIMBOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja Ringan; Barang-barang dari besi untuk jendela; Barang-barang dari besi untuk pintu; Brankas; Gerendel dari logam;

Grendel pengunci; Jalusi dari logam; KASA KAWAT; Kabel dari logam, bukan listrik; Kawat pengikat dari logam untuk
keperluan pertanian; Kotak penyimpan uang; Kunci dari logam; Kunci dari logam untuk tas; Kusen dari aluminium; Paku; Paku
[brad] dari logam; Roda perabot dari logam; Sambungan dari logam untuk pipa; Seng plat; alat kerekan; brankas tahan api
logam; brankas, elektronik; cashboxes [logam atau non-logam]; cashboxes logam; engsel dari logam; gantungan baju dari
logam; gantungan selang logam; gembok logam; genteng metal pasir; kait logam untuk pakaian rel; kawat; kawat duri; kawat
kabel logam; kotak penyimpanan kas logam; kunci logam; kunci, selain listrik, logam untuk digunakan pada bangunan; selang
bahan bakar minyak logam; silinder kunci logam; sling kargo dari logam; sling rantai heavy-duty; solder keras; solder perak;
strip mengikat logam yang digunakan pada kemasan; tangki air logam; tangki penyimpanan gas dari logam; wire mesh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:22:25
540   EtiketDID2022066408

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM. CANDIRENGGO ASRI K-4 RT.001 RW.015  SINGOSARI KAB. MALANG
, Kabupaten Malang, Jawa Timur, 65153

LIZA CAMELLIA OKTAVITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAMANDI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU, MERAH MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); Makanan ringan berbahan dasar tepung; kue kering; kue untuk makanan ringan; makanan ringan

berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbasis sereal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:25:26
540   EtiketJID2022066409

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kebon Kosong III / 17C, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Yulia Anggraeni, Sherly Ciawi
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SCHOEN + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa promosi dan pemasaran secara online

melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa toko on-line dan gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup
kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko retail
secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah
distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis;
belanja online; jasa pembelanjaan melalui internet; layanan pemasaran online; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan ritel online; layanan waralaba dan ritel; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan komersialisasi produk
dalam kerangka kontrak waralaba; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web
internet; promosi penjualan; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:26:41
540   EtiketDID2022066410

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Joongbu Building 7th Floor, 329, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, 06188,
Republic of Korea., 06188

NAM SOO AN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKIII CLASSIC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel; Tali bahu dari kulit; Tas Kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas

punggung; Tas-tas; dompet; dompet kartu; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet saku; ransel yang menggunakan tali
dengan sistem serut; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; tas (trunk) bepergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk
membawa sejumlah barang; tas haversack; tas jinjing; tas pinggang; tas pundak; tas sekolah; tas tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:30:32
540   EtiketJID2022066411

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LAWU TOWER JL GAJAH MADA NO 27 A, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11140

PT OMNI INOVASI INDONESIA TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT OMNI INOVASI INDONESIA TBK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan besar (Distributor)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:41:26
540   EtiketDID2022066412

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Tanjung Harapan No.050 RT 23 RW 005 KEL Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni,
Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30961

RA AZIZAH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOUSHAKER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning keemasan, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Bahan pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bubuk untuk

membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; 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.; Campuran
minuman berbahan dasar teh; Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Chai masala / minuman teh yang dicampur
rempah; Es untuk minuman penyegar; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Jus jahe [minuman]; Macchiato (minuman
kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman Kopi
Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman berbahan
dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu; Minuman
berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar teh bunga
mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman berbahan dasar
teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan dasar coklat;
Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman karamel; Minuman
karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman
kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor
rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa kopi jahe;
Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu; Minuman teh krisan; Moccacino
(minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Penyedap rasa (selain minyak essensial) untuk ditambahkan
ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Perasa, selain minyak esensial, untuk makanan dan minuman; Sediaan untuk membuat minuman
coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk;
Serbuk garut Jepang untuk keperluan kuliner; Teh serbuk daun kelor; Trehalosa untuk makanan dan minuman; affogato
[minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; bir pletok (minuman rempah-rempah); bubuk cokelat untuk sediaan
minuman berbasis cokelat; bumbu dan bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; campuran bubuk untuk sediaan
minuman cokelat; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai
perasa untuk minuman; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman penyedap; ginseng olahan untuk digunakan sebagai
ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk
membuat minuman kopi; madu untuk makanan dan minuman; maté (minuman infused); minuman berbahan dasar cokelat;
minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman
berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar espresso;
minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan
dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti makanan cair]; minuman berbahan
dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman berbahan dasar teh dengan tambahan
rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar teh ditambah buah
segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau diberi perisa jus buah atau jus
sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; minuman biji kakao; minuman
biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; minuman
dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan dasar kopi; minuman dengan
bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman jus ginseng menjadi teh
ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh ginseng; minuman jus jahe
menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-buahan; minuman kopi dengan
campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi espresso dicampur dengan susu;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 180 ml; minuman kopi
espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi;
minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman terbuat dari campuran matcha dan susu (berbahan
dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi; minuman yang terbuat dari teh; minuman
yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;;
minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored slush-type drinks); minuman-minuman
berperisa cokelat; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman; pati untuk makanan dan minuman; perasa
almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial, untuk minuman;
perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa
kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk makanan atau
minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk
minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk minuman; perasa, selain
minyak esensial, untuk minuman; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan malt barley untuk
digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan untuk membuat minuman
berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; serbuk
teh berbahan dasar kelor; susu malt menjadi perasa untuk minuman; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tepung untuk
makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 12:47:19
540   EtiketDID2022066413

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Intan Wijaya Lantai 7 Unit 8, Jalan Arjuna Selatan Nomor 75, Kel. Kebon
Jeruk, Kec. Kebon Jeruk, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. EVINDOTAMA JAYA INTERNUSA, ANDI DWI SAPUTRO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAXOUSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : WAXOUSE = merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan pembersih kaca dan lampu kendaraan; Coating kaca mobil; Kain Penggosok; Pembasmi jamur yang pada kaca

mobil; Pembersih blok mesin mobil; Pembersih mobil; Pengharum interior mobil; Pengkilap ban; Pengkilap body mobil;
Pengkilap interior; Pengkilap serba guna (semir ban); Sediaan pembersih untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid);
Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan penyegar udara; Wax polishing (malam pemoles); Zat pembersih
dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; busa pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; komposisi
pelepas cat; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; minyak terpentin untuk degreasing; pembersih dinding ban;
sahampoo untuk kendaraan; sampo mobil; sampo untuk kendaraan bermotor; sediaan pembersih jok mobil; sediaan
pembersihan; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan penghapus noda; semir mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:00:57
540   EtiketJ132022066414

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. HM. ARDANS RINGROAD 3 SEMAPAJA UTRA, Kota Samarinda, Kalimantan
Timur

SYAHRUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MITRA KEBERSIHAN KOTA SAMARINDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, Hijau, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===daur ulang sampah; daur ulang sampah dan sampah; informasi, saran dan layanan konsultasi terkait dengan daur ulang

limbah dan sampah; konsultasi yang berkaitan dengan daur ulang limbah dan sampah; pembakaran sampah; pemilahan
sampah dan bahan daur ulang [transformasi]; pengolahan dan daur ulang limbah dan sampah; pengumpulan dan pemilahan
limbah dan sampah; penyewaan mesin dan peralatan pemecah sampah; penyewaan mesin pemecah sampah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:02:49
540   EtiketDID2022066415

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bersama-sama memilih kedudukan hukum di : Jl.Anjasmoro No.1 Rt.002 Rw.007
Kel.Sawahan Kec.Sawahan, SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur

ANDY ADINUGROHO DAN DENY SOEGIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Halim Wibisono S.E., M.M.
Jalan Pembangunan I/27A   Jakarta Pusat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IOKI & SIMBOL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemotong batu; Bor tangan listrik; Derek; Derek (alat pengangkat); Gilingan kopi elektrik; Mata bor batu; Mesin cut off

potong besi; Mesin gergaji pemotong pipa; Mesin las laser; Mesin pencuci baju elektrik; Mesin penghisap udara; Mesin
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pengulir pipa; Mesin table saw gergaji kayu; Penyemprot cat ( sprayer ) dengan udara; Pompa jet; alat las listrik; alat
pemotong (termasuk pisau mekanis); alat pemotong kayu; alat solder; ban berjalan; bor mesin mengasah; bor palu; bor tangan
listrik tanpa kabel; derek; derek listrik; dinamo; elektroda untuk mesin las; generator listrik untuk penggunaan darurat; gergaji
[mesin]; gergaji listrik; gergaji pita; gergaji ubin [alat-alat listrik]; grease guns pneumatik; gunting pagar, listrik; kompresor listrik;
konveyor (mesin); lubricators [bagian mesin]; mata bor (bagian dari mesin); mata pisau; mesin bor; mesin bor kayu; mesin cuci
kendaraan; mesin cuci listrik; mesin genset; mesin gergaji bundar; mesin gergaji kayu; mesin gergaji pita; mesin kayu listrik
gergaji; mesin las, dioperasikan dengan gas; mesin packing; mesin pemotong rumput [mesin]; mesin pemotong rumput listrik;
mesin pemotong rumput, listrik; mesin pengebor; mesin pengeboran untuk pengerjaan logam; mesin pengemas untuk
makanan; mesin penyemprot air; mesin penyemprotan; mesin pertukangan; motor listrik dan bagiannya, selain untuk
kendaraan darat; obeng, listrik; obeng, pneumatik; obor las, listrik; palu listrik; pelumas pompa; pemangkas rumput, listrik;
pembersih vakum listrik; pembersih vakum listrik untuk keperluan rumah tangga; pembuka pintu, listrik; pengangkat
Pallet/Pemindah Pallet; penggiling kopi, listrik; penggiling kopi, selain dioperasikan dengan tangan; penggiling makanan, listrik,
untuk keperluan rumah tangga; penggiling, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pompa air listrik; pompa air untuk mandi;
pompa tekanan tinggi; pompa, listrik; rotary blower; solder besi, listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:08:21
540   EtiketDID2022066416

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rm 310, Bldg 1, Fanghua Industrial Zone, No. 10, Lane 1, Xin'an 3rd Rd, Xin'an St,
Bao'an Dist, Shenzhen

Shenzhen Xingke Technology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tekeboy
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catu daya penstabil tegangan; Kotak untuk pengeras suara; alas mouse; headphone; headset; keyboard komputer;

konektor [listrik]; kotak cabang [listrik]; mouse [periferal komputer]; perangkat periferal komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:10:38
540   EtiketDID2022066417

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: (JIYOUNG BLDG., NONHYEON-DONG) 2F, 3F, 644, NONHYEON-RO, GANGNAM-
GU, SEOUL

MEDIQUITOUS CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUGU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat muda, Biru tua, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet elektronik yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh; file gambar yang dapat diunduh; kacamata;

kacamata pelindung dari sinar matahari; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; perangkat lunak e-commerce komputer
untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer; publikasi elektronik, dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:11:37
540   EtiketJID2022066418

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Turi No. 72C, RT/RW: 012/003, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 13550

HERNANDO YUDHA SETIAWAN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TENTANG RAMEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantin; Kedai; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Warung makan; rumah makan;

warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:12:28
540   EtiketDID2022066419

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: No. 1003, Group 3, Jinfeng Vil, Dongyuan Tn., Taiwanese Investment Zone,
Quanzhou, Fujian

Quanzhou Taiwanese Investment Zone Sanjingchuan Trading Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STQ + 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 : ===Topi sebagai tutup kepala; dasi; kaos kaki panjang; korset; pakaian; sarung tangan [pakaian]; sepatu; sepatu kanvas;

sepatu lari; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:13:49
540   EtiketJID2022066420

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Turi No. 72C, RT/RW: 012/003, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 13550

HERNANDO YUDHA SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TENTANG RAMEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:14:26
540   EtiketDID2022066421

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Petemon 3/164, Surabaya
JEMMY NYOTO SANTOSO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAYOMI
Merek Kata

566 Arti Bahasa :
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591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang cetakan, yaitu, koran, foto-foto, majalah, buku, majalah cetak, buletin, dan brosur di bidang hukum;

Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat
dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket, karton untuk menyimpan koleksi piringan
perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum, penjepit papan untuk menulis, tatakan
gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan memo, bantalan catatan, pulpen,
krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan tatakan untuk menulis, penyangga
dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas dan bendera, binder dengan 3
cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai dan tidak berbingkai, litografi,
cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas pembungkus, buku kegiatan
anak-anak, buku mewarnai anak-anak; alat untuk memasang foto; album foto; bingkai foto; bingkai foto dari kertas; cetakan
foto; foto berbingkai; gambar berbingkai; kotak penyimpanan foto; lukisan [gambar], dibingkai atau dibingkai; mural di sifat
gambar; mural foto===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:15:38
540   EtiketJID2022066423

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Turi No. 72C, RT/RW: 012/003, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 13550

HERNANDO YUDHA SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAMEN NAIK KELAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantin; Kedai; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Warung makan; rumah makan;

warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:17:01
540   EtiketDID2022066424

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letnan Sutopo BSD Sektor XIV, Ruko Golden Madrid Blok D No. 26 Room 733
, Kota Tangerang Selatan, Banten

PT HUGO PRIMA SAKTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, WARNA EMAS DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===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); hexacopters, selain mainan; kendaraan
bawah laut tanpa awak; kendaraan darat tak berawak [UGV]; kendaraan remote control, selain mainan; kendaraan tidak
berawak; kendaraan udara tak berawak [UAV]; kendaraan udara tak berawak menjadi sistem pesawat tanpa awak [C-UAS];
kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh; kendaraan yang dioperasikan dari jarak jauh [ROV] untuk transportasi bawah
laut; pengendali kendaraan, selain dari mainan; robot transportasi tak berawak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:18:15
540   EtiketDID2022066425

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Kayu Putih RT 036 Kelurahan Mayang Mangurai , Kec. Alam Barajo, Kota Jambi,
Jambi, 36129

Pendrawati
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maugi Berkah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:19:30
540   EtiketJID2022066426

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Turi No. 72C, RT/RW: 012/003, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 13550

HERNANDO YUDHA SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAMEN NAIK KELAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:23:34
540   EtiketJID2022066429

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Turi No. 72C, RT/RW: 012/003, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 13550

HERNANDO YUDHA SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAMEN JUARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Oren
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantin; Kedai; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Warung makan; rumah makan;

warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:24:45
540   EtiketJID2022066430

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PANJUNAN RT.018, RW.003, KEL. BULUSIDOKARE, KEC. SIDOARJO
, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

HERMAWAN AGUSTINUS CHANDRA

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 :

: MUSEUM OF MASK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Distributor; Distributor alat kesehatan; Distributor peralatan dan perlengkapan bayi; Iklan dan promosi

kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan
kosmetik dan kit kosmetik; Jasa konsultasi bisnis dalam bidang operasional distributor, orang ke orang, grosir dan layanan
penjualan eceran untuk nutrisi dan suplemen diet, kosmetik, minuman, dan sari buah.; Jasa mempertemukan penyedia jasa
dengan pelanggan via website; Jasa pengadaan kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas
kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode, tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung
obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan eceran secara
online; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Layanan agen ekspor-
impor di bidang kosmetik; Layanan eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan penjualan kosmetik,
persiapan untuk penggunaan pribadi, persiapan perawatan gigi dan mulut, sabun dan deterjen secara eceran atau grosir;
Layanan toko grosir yang menampilkan sikat gigi elektrik; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Mempromosikan
barang orang lain melalui situs web (website); Perdagangan besar kosmetik; TOKO SERBA ADA; jasa distributor grosir untuk
kosmetik; jasa ritel supermarket dan toko serba ada (departmental store); jasa-jasa toko eceran, yaitu toko oleh-oleh, toko
suvenir, jasa toko serba ada; layanan periklanan yang berkaitan dengan kosmetik; layanan ritel on-line yang berkaitan dengan
kosmetik; layanan toko ritel on-line yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; manajemen
administrasi klinik perawatan kesehatan; memberikan informasi produk konsumen yang berkaitan dengan kosmetik;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; pelaksanaan, pengaturan, dan pengelolaan pameran dagang yang terkait dengan
kosmetik; pengaturan pameran dagang kosmetik; promosi penjualan; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan produk
kecantikan; sponsor promosi klinik dan lokakarya tenis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:25:02
540   EtiketDID2022066431

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Bintaro Permai III no.35 Rt002/Rw009, Kel. Rengas, Kec. Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12320

PANDOE SEPTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACELERO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===bidang (pegangan) anti licin untuk raket; bola tenis meja; dayung dan raket tenis meja; grip band untuk raket bulutangkis;

jaring bola; jaring bulu tangkis; jaring raket; jaring tenis meja; jaring untuk lapangan olahraga; jaring voli; kaset pegangan untuk
raket; kaset pegangan untuk raket bulutangkis; kok; kok badminton; meja biliar; meja dan tongkat bilyar, rak dan bola; meja
untuk tenis meja; overgrip untuk raket bulutangkis; penutup pelindung untuk raket; peralatan bulutangkis, yaitu, kok dan
peralatan bermain permainan bulutangkis; peralatan raket; peredam getaran untuk raket; raket; raket soft tennis; raket squash;
raket tenis; raket tenis meja; sarung raket; senar raket; tas dan sarung olahraga (untuk membawa peralatan dan raket
keperluan olahraga); tas raket===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:26:01
540   EtiketDID2022066432

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Boulevard Timur, Gedung Kirana Two Lantai 10A NO. 88, Pegasangsaan Dua,
Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

PT Bintang Cahaya Emas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mossop's
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Hasil produksi Madu;

Madu untuk Makanan manusia; Makanan berbahan dasar madu; Olesan manis (madu); air madu; gula madu herbal; gula,
madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); madu; madu Manuka; madu campuran; madu herbal; madu untuk makanan dan
minuman; madu, madu sirup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:27:38
540   EtiketDID2022066433

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp. Graha Hasirah Permai D 8 Rt/Rw.001/001, Kelurahan Gunung Sari ,
Kecamatan Rappocini, Kota Makasar, Sulawesi Selatan, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, 90221

PT.Aura Shanum Mekar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PinkBlacK by Aura
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Fushia,(pink magenta), Black(hitam)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa rambut; Cat alis; Garis

Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Gel untuk mandi; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas wajah untuk kosmetik; Kolonye; Kosmetik
fungsional; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim leher;
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim pelindung sinar
UV; Krim tabir surya; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik); Lak rambut; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion
anti-penuaan; Losion dan spray untuk tubuh; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah;
Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion pelindung sinar
ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Pelapis kuku;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab kulit sensitif; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi;
Pewarna dan cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk penataan rambut; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-
obat; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun jerawat; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub
wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan pewarna kuku; Semprotan pelembab wajah (kosmetik);
Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar
mata; Strip untuk pori-pori kulit; Tabir surya yang disemprot; Tissue wangi basah; Tisu pembersih pra-dibasahi; Toner (cairan
penyegar wajah) kosmetik; air lavender; alis palsu; alis palsu perekat diri; antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan untuk rias
modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bakhoor; balm cukur; basis make-up dalam bentuk pasta;
bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bronzer kulit; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi dibasahi;
bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh
berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cairan penghapus
kutek; cologne setelah bercukur; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam
bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; formula anti-kerut; foundation; foundation cair;
garam mandi beraroma; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel
pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel untuk dipakai setelah
bercukur; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; glitter kuku; handuk pembersih kebersihan feminin;
kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri
dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kondisioner kuku; kondisioner pembersih
untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner sampo; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit;
kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
krim after-shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim bronzing kulit; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit yang
adil; krim malam; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel;
krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim
pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah;
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krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat
kuku; lipstik; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion kosmetik; losion setelah bercukur; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh beraroma;
lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; make-up [kosmetik]; make-up
bedak; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim;
make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan
rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan,
sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker pelembab kulit; masker pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersihan; masker tanah liat
penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker
tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah memurnikan arang;
memijat minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak kasturi [wewangian]; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi untuk keperluan kosmetik;
minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut;
mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut;
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; overlay memahat kuku
[kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang
dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum, eau de Cologne
dan aftershaves; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-
penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan
kaki; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembilas akhir cucian;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih gigi berbentuk pena; pemutih
kuku; pena cat kuku; pencerah kulit; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengkilap bibir;
pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit
self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
perona pipi; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris [wewangian]; primer kuku
[kosmetik]; primer make-up; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan
kulit; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan
kecantikan; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik;
rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun cair; 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 kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair,
padat atau gel; sabun untuk keringat kaki; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan hiasan
rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan
untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up;
sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi
berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit;
sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stik
untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; stiker seni tubuh; susu kecantikan; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh;
tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi diresapi dengan sediaan
pembersihan; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit;
transfer tato yang bisa dilepas; tubuh gemerlap; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan wewangian;
wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat;
wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa,
selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:27:47
540   EtiketDID2022066434

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Bukit Meranti - Jalur 4, RT 021/RW 007, Kabupaten Indragiri Hulu, Riau, 29371
Erwan Saputra, S.Kom., M.M.

Halaman 529 dari 1012



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEWRIVAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam / Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Barang-barang

pakaian olahraga; Celana olahraga; Celana pendek untuk berolahraga; Hijab olahraga; Pakaian Olahraga; Pakaian karet
untuk olahraga air (wet suits); Pakaian luar untuk olahraga; Pakaian olahraga; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian
seragam olahraga panahan; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga
kriket, kancing; Pakaian, 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, yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu
basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa
lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk
tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pita penahan keringat saat berolahraga;
Sarung tangan olahraga panahan; Sepatu olahraga atau santai; Sepatu olahraga panahan; Topi olahraga panahan; alas kaki
khusus untuk olahraga; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-
sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; atasan olahraga; baju olah raga; baju olahraga; baju olahraga lengan pendek;
bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk
orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana untuk olahraga; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; jaket olahraga;
jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; kaus kaki olahraga; kaus olahraga; kemeja
olahraga kelembaban; mantel olahraga; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian dalam olah raga; pakaian
dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian latihan (olah
raga); pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian untuk
olahraga; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; penjaga ruam untuk olahraga air; penutup kepala
untuk olahraga [selain helm]; rompi olahraga; sepatu bot untuk olahraga; sepatu olahraga; sepatu untuk latihan olahraga bola
Barque pelota; seragam olahraga; seragam untuk olahraga tempur; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga;
setelan untuk olah raga; singlet olahraga; tank top untuk olahraga; topi olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:28:36
540   EtiketJID2022066435

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Turi No. 72C, RT/RW: 012/003, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 13550

HERNANDO YUDHA SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JANGAN TELAT MAKAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kantin; Kedai; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Warung makan; rumah makan;

warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:31:52
540   EtiketJID2022066437

730 Nama Pemohon : HERNANDO YUDHA SETIAWAN
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Alamat Pemohon : Jl. Turi No. 72C, RT/RW: 012/003, Kel. Lenteng Agung, Kec. Jagakarsa, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 13550

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JANGAN TELAT MAKAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:32:44
540   EtiketDID2022066438

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Baruk Tengah I/18 BB-36 Surabaya
LEONARDUS HARTONO PRIJOMARTONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VSM
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat pengeras suara; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Headsets untuk

telepon genggam; Komunikasi optik; Mistar/meteran [alat ukur]; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi,
survey, fotografi, sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk
untuk melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik;
Timbangan; aki mobil; alat navigasi satelit; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; baterai yang dapat diisi ulang;
dudukan telepon genggam; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; kabel USB untuk telepon genggam; kabel listrik;
kamera fotografi; layar [fotografi]; masker untuk perlindungan terhadap debu; pelindung wajah pelindung pekerja; pengisi daya
baterai untuk telepon genggam; perangkat keras komputer; perangkat lunak komputer; perangkat lunak untuk sistem navigasi
GPS; sakelar, listrik; tali (straps) untuk telepon genggam (mobile phones); timbangan [timbangan gantung]; timbangan
elektronik; timbangan saku; trafo distribusi; tutup pelindung untuk telepon genggam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:34:37
540   EtiketJID2022066439

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Bintaro Permai III no.35 Rt002/Rw009, Kel. Rengas, Kec. Pesanggrahan, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12320

PANDOE SEPTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACELERO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perdagangan dan distributor alat-alat olahraga; Toko alat-alat olahraga; Toko olahraga; layanan eceran atau grosir

untuk barang olahraga; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko ritel online yang menampilkan peralatan olahraga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:35:06
540   EtiketDID2022066440

730 Nama Pemohon : HERMAWAN AGUSTINUS  CHANDRA

Halaman 531 dari 1012



Alamat Pemohon : PANJUNAN RT.018, RW.003, KEL. BULUSIDOKARE, KEC. SIDOARJO ,
Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

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 :

: MUSEUM OF MASK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Eyeliner; Gel pelangsing (kosmetik ); Kapas Pembersih; Kosmetik untuk

perawatan kulit dan rambut; Pelembut pakaian; Perona Pipi; Pewangi pakaian; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Serum Mata (kosmetik); Serum
bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Vitamin rambut; amber
[parfum]; ambergris [parfum]; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; bedak
wajah kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bulu mata palsu; cat kuku dan penghapus cat kuku; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran; gel rambut; highlighter (kosmetik); kapas dan
tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik;
kondisioner sampo; kosmetik alis; kosmetik dan make-up; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim perawatan rambut; lipstik; losion untuk rambut; lotion cukur; lotion kecantikan; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion
perawatan penguatan rambut; lotion rambut tanpa obat; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk wajah; lotion wangi
[sediaan toilet]; lulur kosmetik; maskara; masker penataan rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker wajah kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak rambut kemiri; minyak untuk
parfum dan aroma; pacar untuk keperluan kosmetik; parfum cair; parfum dan air toilet; pelembab wajah kosmetik; pembilasan
rambut [kondisioner sampo]; pengkilap rambut; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; perekat untuk bulu mata palsu, rambut
dan kuku; perekat untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona pipi; persiapan
untuk perawatan rambut; pewarna Rambut; pewarna rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; sabun cair untuk
mencuci piring; sabun dan deterjen; sabun kosmetik; sachet parfum; sampo; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan
kulit dan rambut; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik
perawatan rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk
perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk
keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan-
sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; semprotan rambut; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum rambut; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; toner
wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 13:36:13
540   EtiketJID2022066441

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MUARA KARANG BLOK Y.5.B NO. 11, RT.011 RT.017, KEL. PLUIT, KEC.
PENJARINGAN,                JAKARTA UTARA., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta

WENNY JUSUF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Desrayani Saragih S.H.
Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21   Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B E C H A dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Pink, Biru Tua (Navy) dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan perawatan kuku; layanan salon kuku (nail shops); layanan salon seni menghias kuku (nail art shops);

penghapusan laser jamur kuku; perawatan laser kosmetik jamur kuku; salon kuku (nail bar)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 15:54:41
540   EtiketDID2022066562

730 Nama Pemohon : PT. MEGMILK SNOW BRAND INDONESIA

Halaman 532 dari 1012



Alamat Pemohon : Kaw. Industri Jababeka V Jl. Science Boulevard Blok B1 No. A1, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEG Keju Serbaguna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning Emas, Abu-Abu, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 15:59:59
540   EtiketJID2022066563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan
Mangga Dua Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASHTA DISTRICT 8
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; jasa bangunan dan konstruksi; jasa pengawasan konstruksi bangunan

yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan
pengembangan real estat lainnya; konstruksi bangunan; konstruksi bangunan industri; konstruksi bangunan perumahan dan
komersial; konstruksi bangunan tempat tinggal; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi dan
perbaikan bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi interior bangunan; pembangunan gedung dari subdivisi
dan pengembangan tanah dan bangunan pemukiman; pembangunan gedung kantor; pengembangan perumahan (jasa
pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan pembangunan); pengembangan properti (jasa
pembangunan gedung); pengembangan real estat [jasa bangunan dan konstruksi]; pengembangan tanah dan bangunan
pemukiman (jasa pembangunan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:00:36
540   EtiketDID2022066564

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KH MAS MANSYUR 25A RSTA BLOK 11/4/2 RT 006/ RW 010, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160

SANTI VERONICA SIAGIAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Snica
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hidangan utama yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas dan sayuran; Makanan genggam yang dibekukan,

disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan ringan berbahan dasar buah,
sayuran dan susu kelapa untuk bayi dan anak-anak, tidak termasuk es krim, es susu dan yoghurt beku; buah dan sayuran
yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah-buahan olahan,
kacang olahan atau kismis; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:01:54
540   EtiketDID2022066565

Halaman 533 dari 1012



730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Sukomukti, RT.001 RW.002, Kel/Desa Sukorejo, Kec. Bangorejo, Kab.
Banyuwangi, Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur

UNTUNG SUROTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SARI MAKMUR + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hijau, kuning, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Padi-padian (benih); Padi-padian dan hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas

lain; Produk-produk benih pertanian; bibit; bibit dan bahan tanaman; bibit tanaman; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian;
umbi, bibit dan benih untuk ditanam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:02:15
540   EtiketDID2022066566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp Permata Indah Blok 1 No. 02, Rt. 004, Rw. 006, Kel. Caringin, Kec. Bandung
Kulon, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

Erfin Mulyana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CROWN ZIPPER + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 26
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiasan untuk pakaian; Pengencang retsleting  untuk tas; Pita; Pita [perlengkapan jahit-menjahit]; Pita dan tali sepatu; Pita

ritsleting; Resleting untuk tas; Tali elastis untuk pakaian; bahan penambal yang menempel dengan pemanasan untuk
memperbaiki barang tekstil; ban elastis untuk penahan baju lengan; ban lengan; ban lengan untuk memegang lengan; bros
[aksesoris pakaian]; embel-embel untuk pakaian; jalinan pita; kancing; kancing (benda benda kecil untuk lencana hiasan);
kancing baju; kancing jepret; kancing novelty hias; kancing pakaian; kancing untuk pakaian; kancing, kait dan mata, pin dan
jarum; lencana hiasan (kancing); lubang kancing baju; pengancing pakaian; pengikat untuk tali sandang; pengunci tali sepatu;
perlengkapan menjahit; pita (perlengkapan jahit menjahit); pita dan pita pakaian; pita dekoratif [perlengkapan jahit menjahit];
pita elastis; pita hias tekstil; pita pakaian laki-laki; pita tekstil; pita tekstil untuk pembungkus; pita tekstil untuk pembungkus
kado; renda wol; resleting pengencang; resleting untuk kantong; ritsleting; ritsleting menarik; ritsleting untuk tas; ritsleting yang
dapat ditutup kembali (resealable) terbuat dari plastik untuk tas, amplop atau kantong untuk kemasan; ritsleting yang terbuat
dari plastik untuk tas, amplop atau kantong untuk kemasan; tali elastis; tali penahan lengan kemeja; tali sepatu; tali ukur untuk
pakaian; tali untuk alas kaki; tali untuk pakaian; tali untuk sepatu; tali untuk sepatu bot; tali untuk tepi baju; tali wol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:05:29
540   EtiketDID2022066567

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kaw. Industri Jababeka V Jl. Science Boulevard Blok B1 No. A1, Kabupaten Bekasi,
Jawa Barat

PT. MEGMILK SNOW BRAND INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MEG Cheddar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning Emas, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keju===

Halaman 534 dari 1012



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:07:14
540   EtiketJID2022066568

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Serpong Terrace Blok B 11 No. 1 RT 003/RW 009 Buaran, Kota Tangerang Selatan,
Banten

Aristo Labare Risani Bachtiar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: elektron
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : biru; kuning emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi yang berkaitan dengan pemasaran; Agen informasi komersial (menyediakan informasi bisnis, seperti

pemasaran atau data demografis); Akuntansi; Iklan termasuk distribusi bahan iklan; Iklan untuk mempromosikan penjualan
produk dan penggunaan layanan dengan metode akumulasi poin atau metode pemberian diskon hak istimewa; Jasa akunting;
Layanan perantara yang berkaitan dengan perdagangan barang dan jasa; Memberikan informasi untuk penjualan barang
orang lain; Menyediakan informasi bisnis; Penyewaan peralatan untuk periklanan; agen agregat penjualan dan penyediaan
informasi yang terkait dengannya; agen atau agen penjualan pesanan melalui surat; agen kerja terkait dengan pembayaran
barang; agen perencanaan dan pelaksanaan iklan dan promosi penjualan, serta pengajaran dan saran untuk iklan dan
promosi penjualan; agen perencanaan, pelaksanaan sehubungan dengan mempromosikan penjualan dan mempromosikan
penyediaan barang dan jasa di internet; agen perencanaan, pengoperasian, pelaksanaan untuk mempromosikan penjualan
dan mempromosikan penyediaan barang dan jasa di internet; agen untuk penerbitan kupon (termasuk kupon elektronik) dan
kupon diskon untuk mempromosikan penjualan atau layanan produk; analisa dan pengajaran manajemen; analisa manajemen
atau pemberian nasehat tentang manajemen; analisis dan penelitian pasar; beriklan di Internet untuk orang lain; iklan; jasa
agen periklanan; jasa perantara bisnis untuk menjual dan membeli barang dan jasa; layanan administrasi yang berkaitan
dengan pendaftaran kartu kredit; layanan agen produk, layanan dan perusahaan di internet; layanan pencarian informasi di
internet dengan menggunakan program kecerdasan buatan untuk orang lain; layanan pencarian informasi yang dilaksanakan
dengan menggunakan kalkulator elektronik untuk pihak lain; layanan perdagangan elektronik; memberikan informasi komersial
kepada konsumen; mempromosikan barang dan jasa orang lain di Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain
melalui iklan di situs web Internet; mempromosikan barang dan jasa orang lain melalui jaringan komputer global;
mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain dengan memberikan poin pembelian untuk penggunaan kartu kredit;
menyediakan dan menyewakan ruang iklan dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; menyediakan informasi
penjualan barang yang ditawarkan dalam bentuk mal di situs web internet; menyediakan informasi tentang agen periklanan
dan perencanaan dan pelaksanaan promosi penjualan; menyediakan informasi tentang manajemen penjualan; menyediakan
informasi tentang penerbitan, manajemen, kliring kartu poin untuk mempromosikan penjualan produk atau menyediakan jasa;
menyediakan informasi tentang penggunaan kartu poin; Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi
periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; 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; Iklan termasuk distribusi bahan
iklan; Informasi atau pertanyaan mengenai bisnis dan pemasaran; Jasa advis, konsultasi, informasi dan bantuan teknis
sehubungan dengan jasa penjualan eceran dan grosir, jasa penyebaran, jasa administrasi bisnis dan akun; Jasa distribusi;
Jasa distribusi biota-biota laut yang hidup; Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa distribusi ganggang; Jasa distribusi rumput
laut; Jasa informasi iklan dan komersial; jasa iklan dan promosi; produksi materi iklan dan komersial; penjualan eceran (retail)
program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel yang direkam; penjualan eceran (retail)  dokumen elektronik,
direkam; penjualan eceran (retail)  program komputer, direkam; penjualan eceran (retail)  rekaman-rekaman video digital yang
dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  program perangkat lunak aplikasi pintar untuk terminal nirkabel; penjualan eceran
(retail)  file gambar yang dapat diunduh; penjualan eceran (retail)  publikasi elektronik, yang dapat diunduh; penjualan eceran
(retail)  program komputer multimedia interaktif; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak komputer untuk mengatur dan
melihat gambar dan foto digital; jasa pemasaran; jasa agen iklan komersial untuk orang lain; jasa iklan dan pemasaran secara
on-line; penjualan eceran (retail)  perangkat lunak aplikasi komputer; penjualan eceran (retail)  program dan perangkat lunak
komputer.; Jasa konsultasi pemasaran usaha, promosi, dan periklanan; Jasa marketing dan periklanan yang diberikan melalui
database komputer online; Jasa pemasaran hotel dan real estate; Jasa pemasaran internet; 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 perdagangan/distribusi accu secara grosir
maupun eceran (ritel); Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak
langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Kampanye
pemasaran; Konsultasi bisnis mengenai aktivitas pemasaran dan peluncuran produk baru; Konsultasi manajemen
perusahaan, yaitu: menasehatkan langganan dalam segala bidang bisnis, termasuk atmosfir bumi dan semua angkasa di
luarnya (aerospace) dan pertahanan, elektronika, telekomunikasi, otomotif, bahan-bahan dasar, industri konsumen, hasil-hasil
zat perantara, farmasi dan medik, dagang eceran, energi, perbankan, sekuritas, perawatan kesehatan, asuransi dan angkutan,
tentang strategi perusahaan, pengaturan, pelaksanaan, dan perniagaan yang berhubungan dengan bidang polis perbaikan
pelaksanaan perusahaan jangka pendek, pemasaran, pembuatan dan penyaluran pengembangan, perencanaan
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dan pengaturan tenaga manusia, informasi manajemen dan teknologi informasi; Konsultasi pemasaran di bidang teknologi
blockchain dan cryptocurrency; Layanan distribusi dalam bidang perangkat lunak permainan komputer, permainan video,
permainan komputer, program permainan, konten permainan komputer dan permainan video yang dapat diunduh; 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 informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan konsultasi di bidang periklanan dan pemasaran yaitu menyesuaikan upaya periklanan dan pemasaran orang
lain; Layanan konsultasi pemasaran bisnis, yaitu, melacak dan menganalisis data pemasaran orang lain untuk tujuan
memberikan strategi, wawasan, pemasaran, penjualan, operasi,  khususnya yang mengkhususkan diri dalam penggunaan
model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, tren dan tindakan bisnis dan pasar; Layanan
pemantauan dan konsultasi bisnis, yaitu, untuk memberikan strategi, wawasan, pemasaran, dan penjualan, terutama yang
mengkhususkan diri dalam penggunaan model analitik dan statistik untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, dan
tren dan tindakan pasar melalui situs web pelacakan; Layanan pemasaran bisnis; Layanan pemasaran dan promosi; Layanan
pemasaran dan promosi penjualan di toko-toko dan atau melalui jaringan komunikasi di seluruh dunia; Layanan pemasaran
periklanan dan promosi yaitu memberikan informasi mengenai diskon kupon rabat voucher tautan ke situs web ritel orang lain
dan penawaran khusus untuk barang dan jasa orang lain; Layanan pemasaran yang disediakan dengan cara jaringan digital
melalui portal internet yang diarahkan kepada pelanggan produk kemasan; Layanan pemasaran, periklanan dan promosi;
Manajemen spanduk iklan yang berafiliasi dengan pemasaran; Mempersiapkan rencana pemasaran; Mengatur dan mengelola
promosi pemasaran untuk orang lain; Menyediakan konsultasi pemasaran di bidang media sosial; PENYALURAN CONTOH-
CONTOH BARANG; 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
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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 melalui pemberi pengaruh (influencers); Pemasaran, riset pasar, dan analisis pasar melalui situs web internet;
Pembuatan profil konsumen untuk tujuan komersial atau pemasaran; Penelitian pemasaran dan promosi penjualan (untuk
orang lain); Penelitian perniagaan dan pemasaran madu; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan
barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Pengaturan distribusi
literatur iklan sebagai respons terhadap permintaan telepon; 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; Perencanaan strategi pemasaran; Periklanan, pemasaran
dan layanan promosi terkait untuk memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran
dan layanan promosi yang terkait dengan semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk
tujuan bisnis; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan
olahraga elektronik; Periklanan- pemasaran dan layanan promosi melalui platform jejaring sosial; Produksi rekaman video
untuk tujuan pemasaran; Promosi, periklanan dan pemasaran situs online; Saran manajemen pemasaran; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; analisis data pemasaran; analisis pemasaran; analisis pemasaran real
estat; bantuan pemasaran; bisnis pemasaran; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; distribusi 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; evaluasi statistik data
pemasaran; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan dan pemasaran kooperatif; iklan dan pemasaran koperasi untuk
layanan kebersihan perumahan dan komersial; iklan, pemasaran dan konsultasi konsultasi, layanan konsultasi dan bantuan;
informasi pemasaran; jasa agen pemasaran; jasa diskon (-untuk pengecer, -untuk grosir, untuk promosi pemasaran); jasa
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 evaluasi statistik data pemasaran; jasa informasi, penasehatan
dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi usaha
mengenai distribusi komersial dan penyediaan informasi yang berhubungan dengannya; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa pemasaran; jasa pemasaran di bidang kedokteran
gigi; jasa pemasaran di bidang perjalanan; jasa pemasaran di bidang restoran; jasa pengaturan dan pengorganisasian
promosi pemasaran untuk pihak lain; jasa penjualan dan promosi serta pemasaran; jasa periklanan, pemasaran dan
konsultasi promosi, nasihat dan pemberian bantuan; jasa promosi dan pemasaran secara online; 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 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 strategi pemasaran melalui media sosial; jasa-jasa analisis dan studi informasi yang dikumpulkan pada
pendapat-pendapat (opini) para konsumen dan tindak tanduk (behaviour) melalui penelitian pemasaran dan studi-studi
periklanan; jasa-jasa pemasaran melalui mesin penelusuran; jasa-jasa penelitian perniagaan yang berkaitan dengan
periklanan, pemasaran dan komunikasi; jasa-jasa penyediaan media dibidang periklanan dan pemasaran satu persatu (one-
to-one) ialah: perencanaan dan pembelian waktu dan ruang media untuk periklanan pemasaran secara langsung; jasa-jasa
perencanaan strategik perniagaan, penasehatan dan konsultansi yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan
komunikasi; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; jasa-jasa periklanan dan pemasaran yang disediakan dengan cara
metode-metode secara tidak langsung komunikasi-komunikasi pemasaran, ialah: media sosial, pertanyaan-pertanyaan
pemasaran, pemasaran melalui internet, pemasaran secara mobile (berpindah-pindah), blogging-blogging dan cara-cara lain
secara pasif, yang ditanggung bersama-sama, atau melalui saluran-saluran komunikasi viral; jasa-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/layanan konsultasi
di bidang periklanan dan pemasaran; jasa/layanan penyaluran iklan dan informasi, khususnya, menyediakan ruang iklan
baris/iklan diklasifikasikan melalui jaringan komputer global; kegiatan pemasaran dan promosi yang berkaitan dengan
administrasi dan manajemen bisnis; konsultasi bisnis dan layanan manajemen mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran
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produk baru; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran; konsultasi bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan
peluncuran produk baru; konsultasi bisnis pemasaran; konsultasi bisnis strategi konsumen dalam bidang pemasaran, merek,
penjualan, pengoperasian, dan desain produk untuk memahami dan memprediksi konsumen, bisnis, serta tren dan aksi pasar
ritel; konsultasi kreatif dan strategis mengenai pengembangan dan produksi kampanye pemasaran untuk pihak lain; konsultasi
manajemen bisnis yang berkaitan dengan strategi, pemasaran, produksi, personalia dan penjualan eceran; konsultasi
pemasaran; konsultasi pemasaran bisnis; konsultasi pemasaran di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency; konsultasi
pemasaran langsung; konsultasi periklanan dan pemasaran; konsultasi yang berkaitan dengan demografi untuk tujuan
pemasaran; layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan bisnis pemasaran multi-level, yaitu
layanan jaringan bisnis; layanan 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 iklan dan
pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu, media
sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan,
pemasaran dan promosi; layanan iklan, pemasaran dan publisitas; layanan 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 konsultasi bisnis dan pemasaran; layanan konsultasi dan konsultasi
pemasaran dan promosi; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran; layanan konsultasi di bidang
pemasaran; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan konsultasi di bidang pemasaran afiliasi; layanan
konsultasi pemasaran; layanan konsultasi pemasaran dan periklanan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasaran;
layanan konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, publisitas dan pemasaran; layanan manajemen bisnis mengenai
kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana
komunikasi; layanan pemasaran dan promosi; layanan pemasaran dan riset pasar; layanan pemasaran email; layanan
pemasaran merek; layanan pemasaran merek media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan
pemasaran perdagangan; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual; layanan pemasaran untuk orang
lain; layanan penelitian yang berkaitan dengan periklanan dan pemasaran; manajemen bisnis dan pemasaran merek untuk
bisnis dan individu; manajemen informasi bisnis, yaitu, pelaporan informasi bisnis dan analitik (analytics) bisnis di bidang
periklanan dan pemasaran; melakukan penelitian dan studi pemasaran; melakukan studi pemasaran; melakukan studi
pemasaran dan analisis pasar; memasarkan barang dan jasa orang lain; membantu sektor industri dan komersial dalam
mempromosikan barang dan konsultasi pemasaran; memberikan arahan pemasaran untuk industri real estat; memberikan
informasi bisnis dan pemasaran; memberikan informasi di bidang pemasaran; memberikan informasi pemasaran bisnis;
memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi tentang penerbitan kupon distribusi; memberikan
konsultasi pemasaran di bidang media sosial; memberikan saran di bidang manajemen bisnis dan pemasaran; memberikan
saran yang berkaitan dengan pemasaran produk kimia; 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; mengadakan pameran dagang untuk
profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online;
mengatur dan melakukan acara pemasaran; mengatur dan melakukan acara promosi dan pemasaran; menyediakan bantuan
pemasaran terkait dengan waralaba; menyusun dan menganalisis informasi dan data pelanggan di bidang pemasaran yaitu
data manajemen hubungan pelanggan CRM; pelaksana studi pemasaran; pemasaran; pemasaran acara; pemasaran afiliasi;
pemasaran bangunan yang kosong; pemasaran basis data; pemasaran dalam rangka penerbitan perangkat lunak; pemasaran
di bidang jasa medis; pemasaran internet; pemasaran kata-kata melalui mulut; pemasaran kendaraan bermotor dan suku
cadang kendaraan bermotor; pemasaran langsung; pemasaran layanan ritel pihak lain melalui situs jaringan online;
pemasaran media sosial; pemasaran melalui telepon seluler, perlengkapan seluler lainnya, dan melalui internet untuk barang
dan jasa, melalui penawaran ringkasan produk, tautan
internet untuk situs web belanja, infromasi diskon, voucher hadiah (token),  voucher hadiah untuk keperluan promosi dan
komersial, kupon dan cap diskon; pemasaran online; pemasaran produk; pemasaran promosi; pemasaran real estat;
pemasaran rujukan; pemasaran toko; pemasaran yang ditargetkan; pemasaran, riset pasar dan analisis pasar; pemasaran,
studi pasar dan analisis pasar; penelitian pemasaran; penelitian pemasaran, yaitu, kampanye periklanan dan penelitian dan
analisis preferensi konsumen; pengembangan dan implementasi strategi pemasaran untuk orang lain; pengembangan konsep
periklanan dan pemasaran; pengembangan strategi dan konsep pemasaran; pengkajian pemasaran; pengkoordinasian
strategi pemasaran pihak ketiga; penyaluran contoh-contoh produk untuk pihak lain; penyebaran bahan-bahan jasa diskon
iklan; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyediaan laporan pemasaran;
penyelenggaraan analisis bisnis survei riset pemasaran; penyelenggaraan riset pemasaran, pembelian konsumen dan iklan;
penyelenggaraan survei riset pemasaran; penyewaan bahan publikasi dan pemasaran; penyewaan materi pemasaran;
penyewaan publikasi dan materi presentasi pemasaran; perencanaan strategi pemasaran; perencanaan, pengembangan dan
implementasi strategi pemasaran; periklanan dan pemasaran; periklanan pemasaran langsung; periklanan, pemasaran dan
mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan video di acara-acara khusus;
periklanan, pemasaran, riset pasar; persiapan iklan dan materi promosi dan pemasaran untuk orang lain; persiapan laporan
pemasaran; persiapan survei pemasaran; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; promosi barang dan jasa untuk orang
lain dengan mendistribusikan kupon, melalui skema kartu imbalan loyalitas, melalui program kartu diskon, melalui administrasi
penjualan dan skema insentif promosi yang melibatkan stempel perdagangan, dengan memberikan poin pembelian untuk
penggunaan kartu kredit, melalui acara promosi , melalui distribusi bahan cetakan dan kontes promosi; promosi penjualan
untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan pemasaran; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online;
publisitas dan layanan pemasaran; publisitas, layanan promosi dan pemasaran yang berkaitan dengan kendaraan; riset atau
analisis pemasaran; riset bisnis dan pemasaran; riset dan analisis pemasaran; riset dan penelitian pemasaran; riset
pemasaran dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif dan kualitatif; riset pemasaran di bidang kosmetik, parfum dan
produk kecantikan; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran; saran bisnis yang berkaitan dengan pemasaran strategis;
strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran yang berfokus pada
membantu klien untuk menciptakan dan memperluas strategi produk dan merek mereka dengan membangun solusi
pemasaran yang menarik secara viral; strategi pemasaran interaktif; strategi pemasaran konten; studi bisnis dan pemasaran;
studi pemasaran===
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kepala konektor kabel internet; konektor serat optik; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi
optik; panel pengontrol distribusi optik pada tiang; perangkat dan peralatan telekomunikasi; rak pemasangan disesuaikan
untuk perangkat keras telekomunikasi; serat optik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:08:13
540   EtiketDID2022066570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pulo Kambing Raya Kav. IIE No. 7, Kawasan Industri Pulo Gadung, Cakung,
Jakarta Timur 13920., Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13920

PT. SARI AGROTAMA PERSADA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Yosevina Tiurma S.T.
Jl.Danau Limboto Raya No.73 RT.005 RW.031 Bencongan, Kelapa Dua, Kabupaten
Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KSATRIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Muda, Biru Tua.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bawang merah bubuk; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras

campuran; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan atau sayuran; Butiran jagung olahan; Dedak;
Ekstrak coklat; Ekstrak kopi malt; Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet); Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula
semut; Gula sirup; Jagung yang sudah diolah; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kecap kedelai; Kedelai bubuk untuk
digunakan sebagai makanan; Kembang gula beku; Kerupuk kopi; Kopi Aceh; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi
bubuk; Kopi cokelat; Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Makanan dengan bahan
dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar
beras; makanan dengan bahan dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Mie; Mie yang terbuat dari Jagung;
Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Pesak (Sekam Padi); Sambel Tomat; Saus; Saus (bumbu masak), saus
salad; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus pasta panggang; Saus
sayuran asam; Saus siap saji; Saus untuk memasak [bumbu masak]; Tepung gula; bawang putih bubuk; beras analog (Beras
yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras putih; beras sekam; bihun beras [mie
Beras]; biji-bijian olahan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk coklat; chestnut panggang dilapisi dengan sirup
[kembang gula]; coklat; coklat diisi; coklat instan; coklat panas; coklat pasta; dressings for salad (saus); ekstrak kopi; es coklat;
gula; gula almond; gula aren; gula batu; gula beku; gula bit; gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula
rasa; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal
putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula rebus; gula
tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula buah; isi bukan dari
susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; jagung giling; jagung, diolah; jahe [bumbu]; jahe yang diawetkan [bumbu]; kapsul
kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kombu-cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; kopi;
kopi bebas kafein; kopi giling; kopi rempah; kopi tanpa kafein; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti
kopi; krim-krim coklat; makaroni; maltosa; maltosa untuk makanan; menir untuk makanan manusia; mi dari tepung beras; mie
beras; minuman berbahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman-minuman berbahan dasar kopi;;
pasta jahe [bumbu]; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar jagung; potongan gula kristal [gula-gula]; produk-produk
kopi; propolis*; rumput laut [bumbu]; saus; saus [bumbu]; saus aioli; saus barbekyu maple; saus berbasis tomat; saus bumbu;
saus cabai pedas; saus coklat; saus cranberry [bumbu]; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus
lada; saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus marinara; saus mustard; saus pasta; saus rocoto
[sambal]; saus salad; saus salsa; saus sate; saus spaghetti; saus steak; saus tartar; saus teriyaki; saus tiram; saus
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tiram [sambal]; saus tomat; saus wasabi; sirup maple bebas gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:09:47
540   EtiketJID2022066571

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan
Mangga Dua Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASHTA DISTRICT 8
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===hiburan dalam sifat pertunjukan konser; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; layanan

hiburan; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan oleh diskotek; layanan hiburan disediakan
oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan klub malam;
layanan hiburan langsung; layanan hiburan musik; layanan klub (termasuk hiburan, rekreasi, kesehatan, olahraga dan
pendidikan); layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan klub hiburan; layanan klub malam [hiburan]; layanan taman
rekreasi; mengatur dan mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; menyediakan fasilitas
taman hiburan; menyediakan layanan arcade hiburan; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik
live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:10:01
540   EtiketDID2022066572

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Ruko Punggur Centre Blok C No. 11-12, Kel. Kabil, Kec. Nongsa, Kota
Batam, Kepulauan Riau

AGUSTIAN

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 FIVE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam, ungu, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian Batik; Pakaian anak-anak; Pakaian bayi; Pakaian dalam; Pakaian olahraga; Rok

Jeans; Sweater; alas kaki; blazer; blus; bra; cardigan; celana; celana dalam; gaun; hoodies; ikat pinggang [pakaian]; jaket
[pakaian]; jas [pakaian]; jas hujan; kaos; kaos kaki; kaos oblong; kaos polo; kemeja; kutang wanita; legging [celana panjang];
pakaian; pakaian jadi; pakaian untuk senam; rok; rompi; sandal; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian]; sepatu;
singlet; sol untuk alas kaki; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:11:27
540   EtiketJID2022066573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SABENI NO 14 B RT 014/RW 012, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10230

TRIANI RAHAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKSATA COOKIES CREATION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH TUA, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengolahan makanan dan minuman; Pengolahan makanan===
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===Jasa pengolahan makanan dan minuman; Pengolahan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:12:31
540   EtiketJID2022066574

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bogor No. 44, RT./RW. 007/004, Kelurahan/Desa Pasar Baru, Kecamatan Medan
Kota, Kota Medan, Sumatera Utara, 20212

STELLA LAURENCE GHO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOKYONARA + LOGO dan TULISAN KANJI ANGKA 24
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agen penjualan; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Jasa pengadaan barang untuk orang lain; 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 perantara komersial untuk pembelian dan penjualan produk konsumen;
Pembelian barang lokal untuk dibeli oleh konsumen di luar negeri; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk
pembelanjaan daring; Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; agen impor-
ekspor; asa-jasa pengadaan untuk orang lain (pembelian barang dan jasa untuk orang lain); jasa agen impor-ekspor barang;
jasa agen pesanan pembelian; pemasaran media sosial; pembelian barang dan jasa untuk bisnis lain; pemprosesan
terkomputerisasi pesanan pembelian daring; penyediaan jasa penjualan eceran melalui platform penjualan secara daring/e-
commerce; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; proses administrasi pesanan pembelian; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:13:00
540   EtiketDID2022066575

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Selatan IV No. 6, RT.001/RW.001, Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

NOVILA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXCTD + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Bagian tumit

untuk kaos kaki; Busana Muslim; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana jeans; Celana panjang longgar batik; Daster anak-
anak; Daster menyusui; Daster tidur; Ikat kaos kaki elastis; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket-jaket; Kaos
kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Pakaian Batik; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian
anak-anak; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian,
syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian
muslim; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk
tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian wanita yang pas
di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur, pakaian kasual untuk
bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket, pakaian dan
celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana pendek pria untuk
pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk pesenam/penari, jubah,
jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana panjang, gaun, rok, kemeja,
kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang, skarf, sarung tangan,
sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, t-shirt, kemeja, hoodies, kemeja berkerudung, jaket, topi, beanies, syal, kaus kaki; Pakaian-
pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Rok Jeans; Rok Luar; Rok
pengantin; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sandal kulit gaya Jepang; Sarung batik; Selop; Selop Kasut; Setagen (Ikat
Pinggang); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; T-shirt; T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo
desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; Tudung kepala wanita (pakaian); baju batik; baju busana muslim; baju
kaos (t-shirt); blus lengan panjang batik; blus lengan pendek batik; bootee (sepatu bayi wol); cardigan; celana bayi [pakaian

Halaman 541 dari 1012



dalam]; celana bayi [pakaian]; celana jeans untuk anak; celana panjang besar batik; celana pendek pria untuk pakaian dalam
dengan karet pada bagian pinggang; dasi; dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk
kimono]; hoodies; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
bersepeda; jaket jas; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket panjang; jaket ringan; jaket untuk pengendara sepeda motor; jas
tiga potong [pakaian]; jeans biru; kaftan batik (pakaian); kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki
penghangat; kebaya batik (pakaian); kimono; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi;
pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam pria; pakaian dalam wanita; pakaian
dalam wanita (teddies); pakaian formal untuk pria; pakaian khas Jepang Kimono; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar
untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian olahraga muslim; pakaian pas untuk pria; pakaian renang untuk anak-anak;
pakaian renang untuk pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian santai untuk pria; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk
pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai
pakaian dalam; rok; rok [pakaian bisnis]; rok celana; rok dalam; rok denim; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rompi;
rompi kulit; sandal; sandal jepit [alas kaki]; sandal lipat; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai; sandal selop; sandal untuk
pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu atau sandal esparto; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu kulit;
sepatu panjat; sepatu sandal; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sundresses;
sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; topi; topi rajut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:18:26
540   EtiketJID2022066577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Selatan IV No. 6, RT.001/RW.001, Kel. Duri Selatan, Kec. Tambora, Jakarta
Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

NOVILA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXCTD + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan

toko ritel online, layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa manajemen bisnis dan administrasi
bisnis terkait real estate, residensial, properti industrial dan komersial, kantor, pusat bisnis, departmental store, pusat
perbelanjaan, gerai ritel dan grosir, akomodasi sementara, hotel, motel, resort, apartemen layanan, gedung bangunan, rumah-
rumah, kondominium, apartemen, flat, gudang, pabrik dan bangunan-bangunan yang dibangun oleh kontraktor yang sama
(developments); Jasa pemesanan secara online dan jasa penjualan eceran untuk berbelanja dari rumah; Jasa perdagangan;
Jasa perdagangan (trading) makanan laut (seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa perdagangan
ekspor-impor; Jasa perdagangan/distribusi accu secara grosir maupun eceran (ritel); Jasa toko retail secara daring (online)
yang menampilkan konten audio, video dan audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed)
dan dapat diunduh; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir;
Koperasi perdagangan; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan penyedia
informasi, publikasi dan promosi pada pusat perbelanjaan secara online; Layanan perantara yang berkaitan dengan
perdagangan barang dan jasa; Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan
penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; PASAR SWALAYAN; Pemrosesan administratif pesanan pembelian untuk
pembelanjaan daring; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online; Pengoperasian bisnis pusat perbelanjaan online untuk
orang lain; Perbelanjaan lokal daring dengan produk lokal yang dibeli oleh pelanggan di luar negeri; Perdagangan besar alat
laboratorium, farmasi dan kedokteran; Perdagangan retail kamera, video kamera, lensa, asesori fotografi/videografi.; Proses
administratif pesanan belanjaan; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui internet; Pusat perbelanjaan komprehensif melalui
internet, yaitu, bahan makanan, minuman, kosmetik, perlengkapan mandi (toiletries), sediaan pemeliharaan gigi (dentifrices),
sabun dan deterjen, peralatan pembersih dan pencuci, garmen, barang tekstil, pakaian, alas kaki dan penutup kepala, tas dan
dompet kulit, mainan dan cinderamata/suvenir, kertas dan alat tulis, jam dan arloji, alat pengajaran, bahan pengajaran,
sediaan farmasi, kedokteran hewan dan sanitasi dan persediaan medis, peralatan dapur peralatan makan, mebel/furnitur,
peralatan pendingin listrik, mesin pertanian, mesin industri, peralatan digital telekomunikasi; belanja online; jasa penjualan
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-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual
dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan pemasaran perdagangan; layanan ritel disediakan oleh supermarket; layanan ritel,
layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan dan minuman; manajemen bisnis,
administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-
pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau jasa-jasa; manajemen usaha, yaitu, majemen belanja online dan
pembelian platform melalui jaringan komputer global; menyediakan informasi perbelanjaan; minimarket; pengaturan transaksi
komersial, untuk orang lain, termasuk dalam kerangka perdagangan berbasis elektronik (e-commerce); penjualan telepon
seluler baik secara online maupun secara langsung; perdagangan barang; perdagangan online; promosi barang-barang dan
jasa-jasa dengan cara mengoperasikan pusat perbelanjaan secara online dan komprehensif; supermarket; toko swalayan===

Halaman 542 dari 1012



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:20:51
540   EtiketDID2022066578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bone 4 No. 5, RT. 002 RW. 003, Banyuanyar, Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa
Tengah

Mustofa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pusatparfum.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===minyak wangi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:20:59
540   EtiketJID2022066579

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan
Mangga Dua Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASHTA DISTRICT 8
Merek Kata

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

restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa
restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.;
Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Perhotelan; hotel, restoran, kafe-
restoran dan layanan bar; layanan hotel dan motel; layanan hotel, motel dan resor; layanan hotel, restoran, kafe dan bar;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan makanan dan minuman;
menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan
makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi sementara dan tempat
restoran; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:21:55
540   EtiketJID2022066580

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN PETAMBURAN 1 RT 2/ RW 2 NO 20, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10260

UMAR FAUZY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UMAREZ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa videografi; Layanan fotografi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:24:02
540   EtiketDID2022066582

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sultan Hadlirin,Desa/Kelurahan Ngabul, Kec.Tahunan, Kab.Jepara, Privinsi
Jawa Tengah, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, 59428

PT.SABAH NUSA INTERNATIONAL TRADER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COCO RAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GAMBAR WANITA BERWARNA HITAM DENGAN LINGKARAN DI ATAS TANGAN DAN TULISAN BERWARNA EMAS

WARNA LATAR HIJAU DAN PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===arang [bahan bakar]; arang kokas; arang untuk digunakan sebagai bahan bakar; bahan bakar; briket; briket arang; briket

bahan bakar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:25:53
540   EtiketDID2022066583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Citra Garden 1 Ext Blok AA 2 No. 11, Jl. Nusa Raya 3, Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

YULIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CDI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mesin pembuat adonan kue; Mesin pembuat es krim; Mesin pembuat roti/kue/biskuit ( secara elektrik ); Mesin pencetak

kue kering/kue basah (secara elektrik); Mesin pengeringan kue/roti/biskuit (secara elektrik); Mixer makanan listrik; Penggiling
daging [mesin]; Perlengkapan penghisap debu untuk pembersihan; alat pengolah limbah makanan; blender makanan, listrik;
blender makanan, listrik, untuk keperluan rumah tangga; mesin adonan; mesin dapur, * listrik; mesin pembersih uap; mesin
pembuat roti bun kukus; mesin pencampuran; mesin pengaduk adonan; mesin untuk mencuci peralatan dapur; mesin untuk
pembuatan mie; mesin untuk pengolahan bahan makanan; mixer [mesin]; mixer dapur, listrik; mixer, listrik, untuk keperluan
rumah tangga; pembersih uap untuk keperluan rumah tangga; pengepres buah, listrik; penggiling daging, listrik, untuk
keperluan rumah tangga; penggiling kopi, listrik; peralatan dapur bertenaga listrik untuk dicing, Mincing, mengiris dan
memotong makanan; perangkap uap; saringan minyak.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:26:55
540   EtiketDID2022066584

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. BINA LINDUNG, RT/RW. 007/011, KEL. JATICEMPAKA, KEC.
PONDOKGEDE, Kota Bekasi, Jawa Barat

ROY YOHANES SIAHAAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAMBAR / POLA KW
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Alat untuk

memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Bubuk yang mengandung
nikotin untuk digunakan dalam perangkat untuk melepaskan nikotin dengan dihirup sebagai pengganti tembakau; Cairan rokok
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elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid
rokok elektronik; Kapsul, pods, tabung dan kartrid yang diisi dengan bubuk yang mengandung nikotin, gel atau cairan sebagai
pengganti tembakau; Kartrid untuk rokok elektronik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik;
Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan
untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penguap berkabel untuk rokok-rokok
elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Perangkat elektronik
dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk
inhalasi; Perangkat penghirupan nikotin secara elektronik; Perangkat untuk melepaskan nikotin dengan inhalasi bubuk yang
megandung nikotin sebagai pengganti tembakau; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang
tembakau yang dipanaskan; Perangkat untuk menghirup pengganti tembakau; Perasa, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin;
Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perlengkapan
merokok dengan rokok elektronik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik;
Tempat untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat,
sarung atau kantong elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat,
sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk
memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau;
Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari
kulit atau kulit imitas; Tempered glass untuk rokok elektronik; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau; alat
pembersih rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk
cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol;
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; corong rokok elektronik; cotton
bud khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; cotton bud khusus
diadaptasi untuk rokok elektronik; dudukan dalam mobil untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; e-liquid [cairan rokok elektronik]; hardcase untuk rokok elektronik; jus tembakau untuk rokok elektronik; kabel
pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan
gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok
elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok
elektronik; kasing untuk rokok elektronik; kasus pelindung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat
di isi ulang; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik;
larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; nikotin untuk rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok
elektronik; pemantik rokok elektronik; pemegang perangkat merokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok elektronik dalam
mobil; pengabut untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; penyeka kapas
khusus disesuaikan untuk perangkat merokok elektronik; perangkat dan bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau;
perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan
merokok); perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol
yang mengandung nikotin inhalasi; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat elektronik
untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat merokok elektronik;
perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik;
perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional;
rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung
untuk perangkat merokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik;
stiker aksesoris untuk rokok elektronik; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; swab pembersih khusus
diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi
untuk perangkat merokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tempat rokok
elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tempat,
sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:29:01
540   EtiketDID2022066585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Adipasir RT. 005 RW. 004 Adipasir , Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Hardina Puspa Fadela

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Supportles Beauty
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab
wajah; esens untuk kulit; kosmetik; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dekoratif; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
untuk anak-anak; kosmetik untuk penggunaan pribadi; krim malam; krim pemutih kulit; krim siang; lotion wajah dan tubuh;
masker kulit; minyak esensial; pencuci muka; sabun kosmetik; sabun mandi; sabun-sabun; serum kecantikan; shampoo
kering; toner kulit; wangi-wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:30:48
540   EtiketDID2022066586

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batununggal Indah I No.70, Mengger, Kota Bandung, Jawa Barat, 40267
CV BUSANA PARAHYANGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CALABRO COMBED STRETCH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat

tidur); Barang untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Cele; Handuk; Hordeng; Kain petiduran; Kain sarung;
Kain untuk kasur; Sarung bantal; Sarung kasur; Selimut; Selimut dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; Seprai; Seprei
tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Taplak meja; Taplak meja
panjang; alas tidur (seprei); badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja; bahan linen untuk alas tidur; bahan untuk digunakan
dalam membuat pakaian; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur; barang-barang tekstil untuk membuat selimut;
bed cover; brokat; cheviots [pakaian]; coaster kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; gorden; gorden kecil terbuat dari bahan
tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk; handuk  mandi; handuk anak-anak; handuk berkerudung untuk anak-
anak; handuk mandi; hiasan [kain]; kain; kain blokat; kain bordir; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain flanel; kain gulungan;
kain linen untuk bordir; kain pashmina; kain petiduran; kain piyama; kain renda; kain sarung; kain songket; kain tekstil bukan
tenunan; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tirai; kain tumpukan; kain
untuk alas kaki; kain untuk bordir; kain untuk pakaian; kain*; kanopi tempat tidur; kantong tidur; kantong tidur untuk berkemah;
kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; kantong tidur yang membesar; kelambu tempat tidur; lapisan [kain]; lapisan
[tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; linen popok; linen tempat tidur dan meja; liner kantong tidur; pelindung kasur [alas tidur];
pemegang tirai dari bahan tekstil; penutup kasur; penutup meja dari tekstil; penutup sofa; penutup tempat tidur; penutup
tempat tidur dan meja; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-
anak; selimut bawah; selimut buaian; selimut dari tekstil; selimut penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut
tempat tidur; selimut tidur; selimut untuk hewan peliharaan rumah tangga; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; seprai
anak-anak; seprai untuk tempat tidur hewan peliharaan; seprei; seprei-seprei (kain); serbet dari tekstil; set sprei; sprei; sprei
anak-anak; taplak meja dari tekstil; tekstil; tekstil rumah tangga; tirai; tirai [tirai drop tebal]; tirai bersih; tirai jendela; zephyr
[pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:31:08
540   EtiketDID2022066587

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. BINA LINDUNG, RT/RW. 007/011, KEL. JATICEMPAKA, KEC.
PONDOKGEDE, Kota Bekasi, Jawa Barat

ROY YOHANES SIAHAAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VAPING CHILLS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Alat untuk

memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Bubuk yang mengandung
nikotin untuk digunakan dalam perangkat untuk melepaskan nikotin dengan dihirup sebagai pengganti tembakau; Cairan rokok
elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid
rokok elektronik; Kapsul, pods, tabung dan kartrid yang diisi dengan bubuk yang mengandung nikotin, gel atau cairan sebagai
pengganti tembakau; Kartrid untuk rokok elektronik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik;
Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan
untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penguap berkabel untuk rokok-rokok
elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Perangkat elektronik
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dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk
inhalasi; Perangkat penghirupan nikotin secara elektronik; Perangkat untuk melepaskan nikotin dengan inhalasi bubuk yang
megandung nikotin sebagai pengganti tembakau; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang
tembakau yang dipanaskan; Perangkat untuk menghirup pengganti tembakau; Perasa, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin;
Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perlengkapan
merokok dengan rokok elektronik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik;
Tempat untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat,
sarung atau kantong elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat,
sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk
memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau;
Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari
kulit atau kulit imitas; Tempered glass untuk rokok elektronik; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau; alat
pembersih rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk
cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol;
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; corong rokok elektronik; cotton
bud khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; cotton bud khusus
diadaptasi untuk rokok elektronik; dudukan dalam mobil untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; e-liquid [cairan rokok elektronik]; hardcase untuk rokok elektronik; jus tembakau untuk rokok elektronik; kabel
pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan
gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok
elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok
elektronik; kasing untuk rokok elektronik; kasus pelindung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat
di isi ulang; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik;
larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; nikotin untuk rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok
elektronik; pemantik rokok elektronik; pemegang perangkat merokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok elektronik dalam
mobil; pengabut untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; penyeka kapas
khusus disesuaikan untuk perangkat merokok elektronik; perangkat dan bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau;
perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan
merokok); perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol
yang mengandung nikotin inhalasi; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat elektronik
untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat merokok elektronik;
perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik;
perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional;
rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung
untuk perangkat merokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik;
stiker aksesoris untuk rokok elektronik; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; swab pembersih khusus
diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi
untuk perangkat merokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tempat rokok
elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tempat,
sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:32:32
540   EtiketDID2022066588

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Building 8, No. 23, Xianke 2nd Road, Huadong Town, Huadu District, Guangzhou,
510890

Guangzhou Coesin Biotechnology Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ST.TREE logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===antiperspiran [perlengkapan mandi]; dandan; kondisioner rambut; kosmetik; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk

hewan; lipstik; lotion pembersih kulit; lotion untuk keperluan kosmetik; masker kecantikan; masker lembar untuk penggunaan
kosmetik; minyak esensial; parfum; pasta gigi; sampo; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan obat menghilangkan rambut;
semprotan rambut; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; toner kulit untuk penggunaan
kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:37:22
540   EtiketDID2022066589

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLOCK C, 17F, ZHIYUAN BUILDING, NO. 389 QINGNIAN ROAD, WUHUA
DISTRICT, KUNMING, YUNNAN PROVINCE

Kunming Bawang Chaji Catering Management Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHAGEE + Huruf kanji dibaca BA WANG CHA JI + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat tulis menulis; album; bahan ajar [kecuali alat]; barang cetakan; batu tinta [tempat penampungan tinta]; buku pencatat

[alat tulis]; foto-foto; handuk kertas; kantong belanja dari kertas; kantong belanja dari plastik; kantong kertas untuk kemasan;
kartu pos; kertas saring; kertas-kertas kemasan; pena untuk menulis; penanda buku; poster; publikasi tercetak; sisir kembang;
stensil untuk dekorasi makanan dan minuman; taplak kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:38:24
540   EtiketDID2022066590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Andir Sudirman Komp. Lugina Nomor 2B, Kota Bandung, Jawa Barat
HARRY NATA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RAGBI (RAMBAG BABI)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Abu dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik; kulit babi; kulit babi kembung; makanan ringan siap saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-

kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya; termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik
sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi, makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis
kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus, keju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:38:47
540   EtiketJID2022066591

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Citra Garden 1 Ext Blok AA 2 No. 11, Jl. Nusa Raya 3, Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

YULIMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CDI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa bisnis, yaitu, penyediaan area pasar online yang memungkinkan para pengguna untuk melihat dan membeli barang

dan jasa pada jaringan komputer global; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan perabotan;
Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko eceran; Jasa toko eceran secara online; Jasa toko ritel, baik secara konvensional
maupun secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan peralatan dapur; Layanan penjualan ritel online; Layanan
toko grosir yang menampilkan peralatan dapur; Layanan toko ritel yang menampilkan peralatan dapur; MINI MARKET;
Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang
dan/atau jasa-jasa; Toko perabotan; Toko serba ada; belanja online; jasa grosir untuk perabotan; jasa pemasaran; jasa
pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa toko untuk penjualan alat
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dapur; jasa-jasa perdagangan online, yakni, mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa;
jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; layanan pemasaran online; layanan ritel untuk perabotan; menyediakan dan
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk
penjual barang dan/atau jasa; penyediaan pasar barang dan jasa secara daring bagi pembeli dan penjual; penyediaan pasar
daring untuk pembeli dan penjual barang dan jasa; penyediaan tempat pasar online untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa; perdagangan online; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:38:49
540   EtiketDID2022066592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl gedongan Tempel Km 2,5 Dusun Jaban RT 06 Rw 37 kelurahan Sendangrejo,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55562

Adit Setiawan, S.H, M.H

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FONDAPVC
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Abu abu Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Plafon PVC; lis plafon pvc===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:39:35
540   EtiketJID2022066593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: South Quarter Tower  A Lantai 18 Unit D-G, Jl R.A Kartini Kav 8, Kel. Cilandak Barat,
Kec. Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT FAIRBANC TECHNOLOGIES INDONESIA

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 :

: Fairbanc
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua dan Biru Muda
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aktivitas konsultasi manajemen; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen

pusat data; Layanan perantara bisnis; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan
fungsi administrasi dan kantor; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa evaluasi statistik data pemasaran; jasa
konsultasi manajemen; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran;
jasa penyediaan data bisnis; 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 data untuk orang lain; organisasi, manajemen dan
administrasi program loyalitas dan skema insentif===
===Fasilitas pembiayaan dan permodalan; Jaminan pertanggungjawaban dan penerimaan tagihan; Jasa pembiayaan kepada
masyarakat kecil (Lembaga Keuangan Mikro); Penyediaan jaminan untuk pinjaman; informasi keuangan, manajemen dan
layanan analisis; jaminan keuangan [layanan jaminan]; jaminan keuangan dan layanan jaminan; jaminan pertanggungjawaban
dan penerimaan tagihan pertukaran; jasa konsultasi dan konsultasi keuangan yang berkaitan dengan keuangan mikro; jasa
penilaian keuangan, bantuan, evaluasi, analisis, penelitian, pembiayaan, perencanaan dan investasi; jasa-jasa peminjaman
uang (pembiayaan); layanan jaminan keuangan; layanan jaminan kewajiban; layanan jaminan pembayaran money order;
memberikan jaminan keuangan; memberikan jaminan yang diperluas; pemberian dan penjaminan garansi serta perpanjangan
kontrak garansi; periksa layanan jaminan pembayaran===
===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
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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; Penyediaan konsultasi, layanan konsultasi dan informasi terkait Desain dan pengembangan
perangkat keras komputer, perangkat lunak komputer, peralatan telekomunikasi, ponsel, ponsel pintar, komputer tablet,
komputer laptop dan perangkat dan aksesori genggam, perangkat komunikasi kabel dan nirkabel, dan perangkat elektronik
digital, keamanan komputer, Jasa-jasa komputer, layanan komputer yang berkaitan dengan sistem analisis keuangan dan
investasi, layanan komputer yang berkaitan dengan interkoneksi perangkat keras dan perangkat lunak komputer, konsultasi
perangkat lunak komputer, desain perangkat lunak aplikasi, pemrograman komputer, analisa sistem komputer, desain sistem
komputer, teknologi informasi, pengembangan basis data komputer, konversi data atau dokumen dari fisik ke media elektronik,
konversi data program dan data komputer [bukan konversi fisik], layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks
informasi, situs, dan sumber daya di jaringan komputer, layanan komputer terkait dengan kompilasi dan pemrosesan data
yang terkomputerisasi, membuat dan memelihara situs web, hosting situs web, hosting server, sewa dan menyewakan
perangkat lunak komputer, data komputer, peripheral komputer, perangkat keras komputer, sistem komputer, instalasi
pemrosesan data elektronik, peralatan dan instrumen listrik dan elektronik, membuka kunci ponsel, ponsel pintar, komputer,
dan perangkat elektronik digital, menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh menggunakan kecerdasan buatan
dan / atau pembelajaran mesin yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan, mencari, membeli, memilih, mengelola,
menganalisis, mengevaluasi informasi yang berkaitan dengan layanan garansi, investasi, asuransi dan / atau reasuransi,
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk investasi, pemrosesan dan pengelolaan transaksi keuangan,
merancang, membuat, dan hosting platform online untuk memproses pembayaran elektronik, transaksi keuangan, manajemen
keuangan dan administrasi melalui jaringan komunikasi global, layanan komputer sehubungan dengan menyediakan situs web
interaktif yang menampilkan teknologi yang memungkinkan pengguna untuk masuk, mengakses, mencari, bertukar, dan
mensintesis informasi dan menghasilkan laporan untuk digunakan dalam pemilihan dan pengelolaan asuransi, reasuransi,
garansi dan / atau rencana investasi, Penyedia layanan aplikasi (ASP) menampilkan layanan hosting aplikasi perangkat lunak
komputer pihak lain, Penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk membuat, membuat,
mendistribusikan, mengunduh, mentransmisikan, menerima, memutar, mengekstraksi, menyandikan, mendekode,
menampilkan, menyimpan dan mengatur teks, grafik, gambar, audio, video, dan konten multimedia , dan publikasi elektronik,
menyediakan perangkat lunak yang tidak dapat diunduh secara online, jasa penyediakan mesin pencari untuk memperoleh
data melalui internet dan jaringan komunikasi elektronik lainnya, layanan komputer yang berkaitan dengan pembuatan indeks
informasi online, situs dan sumber daya lain yang tersedia di jaringan komputer global untuk pihak lain, Penyedia layanan
aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data, platform sebagai layanan
(PAAS) yang menampilkan platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam manajemen basis data, perangkat
lunak sebagai layanan (SAAS) layanan yang menampilkan perangkat lunak untuk digunakan dalam manajemen basis data,
penelitian dan pengembangan produk baru untuk pihak lain; desain, pembuatan, pemrograman dan pemeliharaan program
komputer, perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi; layanan dukungan teknis komputer, yaitu, layanan meja
pelayanan  untuk infrastruktur IT, sistem pengoperasian, dan aplikasi bisnis dan web; layanan konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan teknologi informasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:40:02
540   EtiketDID2022066594

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KO Green Garden A/14/10 RT. 05 RW. 03, Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Kota Adm.
Jakarta Barat DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11520

PT. Cipta Cantika Perkasa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Saviosa
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 : ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak

hidup; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
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keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:40:11
540   EtiketJID2022066595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Baru No. 1 Blok 5 No. 44 Baros Cimahi Tengan Cimahi, Kota Cimahi, Jawa Barat,
40521

Lismawati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Liezma Make Up
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa make-up; Jasa rias pengantin; Jasa spa kesehatan; Layanan perawatan bulu mata palsu; Layanan totok wajah;

Layanan tukang cukur; jasa konsultasi kecantikan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan penampilan pribadi (rambut,
kecantikan, kosmetik); jasa pembentukan alis; jasa penata rias; jasa perawatan muka; jasa perawatan rambut, pewarnaan
rambut, penataan rambut, dan pemotongan rambut; jasa perawatan tubuh; jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan;
jasa spa; jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan
rohani; jasa tata rias kosmetik; jasa waxing tubuh untuk tubuh manusia; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan;
layanan aplikasi make-up; layanan ekstensi bulu mata; layanan konsultasi di bidang tata rias; layanan manikur dan pedikur;
layanan mengepang rambut; layanan pedikur; layanan pelurusan rambut; layanan pengeriting bulu mata; layanan pengeriting
rambut; layanan perawatan ekstensi bulu mata; layanan perming bulu mata; layanan pewarnaan rambut; layanan pijat kaki;
layanan pijat refleksi; layanan salon rambut untuk pria; layanan spa sehari; layanan waxing tubuh; memotong rambut;
pemijatan; perawatan lulur; pijat refleksi; pijat swedia; tata rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:40:52
540   EtiketDID2022066596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLOCK C, 17F, ZHIYUAN BUILDING, NO. 389 QINGNIAN ROAD, WUHUA
DISTRICT, KUNMING, YUNNAN PROVINCE

Kunming Bawang Chaji Catering Management Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHAGEE + Huruf kanji dibaca BA WANG CHA JI + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mie; Sediaan aromatik untuk makanan; bumbu masak; cuka; es krim; garam untuk memasak; gula; gula-gula; kopi; kue

kering; madu; makanan ringan berbasis sereal; minuman berbahan dasar teh; minuman teh dengan susu; nasi instan; pati
untuk makanan; ragi; sediaan krim kocok yang kental; teh; tepung kacang===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:43:40
540   EtiketDID2022066597

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLOCK C, 17F, ZHIYUAN BUILDING, NO. 389 QINGNIAN ROAD, WUHUA
DISTRICT, KUNMING, YUNNAN PROVINCE

Kunming Bawang Chaji Catering Management Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHAGEE + Huruf kanji dibaca BA WANG CHA JI + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; Minuman buah kering tidak beralkohol; Sorbet [minuman]; air mineral [minuman]; air soda (berkarbonasi); ekstrak

buah tanpa-alkohol; jus buah; koktail berbahan dasar bir; koktail, tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar kedelai, selain
pengganti susu; minuman berenergi; minuman olahraga yang diperkaya protein; minuman ringan; minuman tanpa-alkohol
beraroma teh; minuman whey; nektar buah, tanpa-alkohol; sediaan untuk membuat air aerasi; sediaan untuk membuat
minuman tanpa-alkohol; sirup untuk minuman; smoothie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:48:04
540   EtiketDID2022066598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Anggur I H-6/45 RT. 001 RW. 015, Kel. Pamulang Timur, Kec. Pamulang, Kota
Tangerang Selatan, Prov. Banten., Kota Tangerang Selatan, Banten, 15417

Rifki Amarullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEFEFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak

hidup; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
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tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:49:22
540   EtiketJID2022066599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl gedongan Tempel Km 2,5 Dusun Jaban RT 06 Rw 37, Kabupaten Sleman, DI
Yogyakarta, 55562

Adit Setiawan, S.H, M.H

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDOPLAFON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pasokan air; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan alat dan

instrumen veteriner; perbaikan as roda untuk kendaraan; perbaikan as roda untuk mesin; perbaikan mobil; perbaikan
pengumpan ternak otomatis; perbaikan peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; perbaikan peralatan untuk
penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; perbaikan tas atau kantong; perbaikan tas atau kantong dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:50:20
540   EtiketJID2022066601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jatisawit RT 001 RW 001 Mergosono Buayan  Kebumen, Kabupaten Kebumen,
Jawa Tengah, 54474

RAHCMADANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ES COKLAT COCOK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, KUNING,COKLAT TUA, COKLAT MUDA, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Bantuan bisnis yang terkait dengan waralaba; Eceran dan grosir minuman; Jasa

manajemen waralaba; Jasa penjualan retail bubuk coklat, kopi dan teh; Jasa waralaba, yaitu, penawaran bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran yang menyajikan ayam; Layanan penjualan eceran bubuk coklat, kopi dan
teh secara online; Memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman
berbahan dasar kopi, teh dan coklat; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman panas dan dingin; Waralaba restoran, yaitu,
penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi urusan bisnis waralaba;
bantuan bisnis terkait dengan pendirian waralaba; jasa distributor grosir untuk makanan dan minuman; jasa penjualan camilan
coklat, coklat batang, brownis; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; 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; layanan
distribusi grosir untuk makanan dan minuman; layanan grosir untuk cokelat; layanan konsultasi manajemen bisnis yang
berkaitan dengan waralaba; layanan waralaba dalam bentuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan
pengoperasian restoran; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba yang menyediakan bantuan bisnis; layanan waralaba,
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-layanan konsultasi bisnis
yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi)
restoran, cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan bantuan pemasaran terkait
dengan waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba; saran bisnis yang berkaitan dengan waralaba
restoran; stan penjualan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:52:39
540   EtiketJID2022066602

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Jaya Mandala II Nomor 15, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Daniel Jizhar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODENA ENERGY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instalasi pemurni udara; Jasa instalasi, perbaikan dan pemeliharaan

peralatan pemanas dan/atau pendingin air, peralatan penyaringan air, filter air, filter air minum, peralatan pemurnian air,
pendingin air, dispenser air, instalasi penyaringan air, instalasi pemurnian air, dan peralatan pengolahan air; Jasa
pemeliharaan, instalasi dan perbaikan alat- alat dan perkakas rumah tangga; Jasa perbaikan perabotan kayu; Memberikan
bantuan teknis, yaitu, saran teknis mengenai instalasi, perbaikan dan pemeliharaan peralatan listrik atau elektronik, peralatan
dan perangkat yang digunakan untuk operasi industri otomatis atau sebagian otomatis; Pemasangan baterai penyimpanan
dan sistem baterai penyimpanan; Pemasangan panel surya; Pemasangan perangkat pembangkit tenaga surya dan sistem
pembangkit tenaga surya; Pemasangan sel tenaga surya; Pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instalasi
pemanas udara; Perbaikan atau pemeliharaan alat pembakar; Perbaikan atau pemeliharaan pendingin udara dalam ruangan;
Perbaikan atau pemeliharaan sistem pembangkit tenaga surya; Perbaikan, pengoperasian dan pemeliharaan 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 dan
memberikan informasi yang berkaitan dengan itu; instalasi alat pemanas, penerangan dan memasak; instalasi atap; instalasi
dan pemeliharaan peralatan elektronik; instalasi dan pemeliharaan peralatan mandi; instalasi dan pemeliharaan peralatan
penerangan; instalasi dan pemeliharaan peralatan sanitasi; instalasi dan perbaikan peralatan pemanas; instalasi dapur;
instalasi mesin-mesin; instalasi pasokan gas dan peralatan distribusi; instalasi peralatan dapur; instalasi, pemeliharaan atau
perbaikan peralatan dan instalasi pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan alarm pencuri; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan alat pemurni udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan instalasi surya untuk menghasilkan
daya, kolektor surya dan modul fotovoltaik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan instalasi surya untuk menghasilkan tenaga;
instalasi, pemeliharaan dan perbaikan inverter, baterai dan peralatan koneksi listrik untuk sistem energi surya; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan kolektor surya; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dapur; instalasi, pemeliharaan
dan perbaikan peralatan elektronik, listrik dan mekanik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan gas, listrik dan
pasokan air; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pemanas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan
pencahayaan LED; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan pendingin; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penerangan listrik; instalasi, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan untuk memanaskan, memurnikan udara, mendinginkan, mengeringkan, ventilasi, kontrol suhu dan
pendingin udara; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk memasok gas; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan
peralatan untuk mendistribusikan listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk menghasilkan daya; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan untuk menghasilkan listrik; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem boiler dan
sistem energi surya; instalasi, pemeliharaan dan perbaikan sistem energi surya; instalasi, pemeliharaan, konsultasi, servis,
perbaikan, dan dukungan teknis sehubungan dengan energi dan pembangkit listrik, penerangan, pendingin udara, ventilasi,
pemanasan, alarm, keamanan, pengawasan, dan peralatan, perangkat, pengontrol dan sistem otomasi rumah; jasa instalasi
dan pemeliharaan; jasa instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; jasa konstruksi, perbaikan, pemeliharaan dan pemasangan;
jasa pemasangan listrik; jasa pemeliharaan dan perbaikan; jasa perbaikan; layanan atap; layanan instalasi; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pemasangan alat pemanas dan pendingin; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan
peralatan otomasi gedung; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan penerangan; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin pemurnian air reverse osmosis; layanan listrik;
layanan pemeliharaan; manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; memberikan informasi terkait layanan
perbaikan dan pemasangan; memberikan informasi terkait pemeliharaan dan perbaikan yang aman; memberikan informasi
terkait penyewaan mesin cuci listrik; memberikan informasi terkait restorasi furnitur; memberikan informasi yang berkaitan
dengan jasa konstruksi, perbaikan, restorasi, pemeliharaan dan pemasangan; memberikan informasi yang berkaitan dengan
pemasangan dan perbaikan atap; memberikan informasi yang berkaitan dengan pemasangan peralatan listrik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan generator listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan elektronik; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan mesin dan peralatan pembekuan; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan
panci dan wajan masak; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan pemanas air gas;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan pembakar; memberikan informasi yang berkaitan
dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instalasi memasak listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instalasi memasak non-listrik; memberikan informasi yang berkaitan dengan
perbaikan atau pemeliharaan peralatan listrik konsumen; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau
pemeliharaan peralatan memasak; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan
pemurni air; memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan pendingin udara;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan peralatan penerangan listrik; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin cuci industri; memberikan informasi yang berkaitan dengan
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perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan untuk memproses makanan atau minuman; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan untuk pembuatan barang pecah belah; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin pembersih lantai yang digerakkan oleh tenaga; memberikan
informasi yang berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin pencuci piring industri; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau perawatan mesin penjual otomatis; memberikan saran yang berkaitan dengan layanan
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan; menyediakan informasi on-line yang berkaitan dengan layanan perbaikan dan
pemasangan; pemasangan alarm kebakaran; pemasangan alat memasak komersial; pemasangan alat pemanas;
pemasangan alat pemanas dan pendingin; pemasangan alat pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan
ekstraksi debu; pemasangan alat pendingin; pemasangan alat pendingin udara; pemasangan alat penerangan; pemasangan
alat pengering; pemasangan alat sanitasi; pemasangan dan pemeliharaan sistem pemanas; pemasangan dan perbaikan
alarm pencuri atau kebakaran; pemasangan dan perbaikan alat listrik; pemasangan dan perbaikan alat pendingin udara;
pemasangan dan perbaikan peralatan pembekuan; pemasangan dan perbaikan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin
udara; pemasangan dan perbaikan sistem pendingin udara; pemasangan display pameran dagang; pemasangan furnitur;
pemasangan furnitur untuk toko; pemasangan lampu listrik dan sistem tenaga; pemasangan lemari dapur; pemasangan mesin
untuk menghasilkan listrik; pemasangan peralatan atau generator listrik; pemasangan peralatan binatu dan dapur;
pemasangan peralatan dapur; pemasangan peralatan keamanan dan keselamatan; pemasangan peralatan memasak;
pemasangan peralatan otomasi gedung; pemasangan peralatan untuk menghasilkan daya; pemasangan peralatan untuk
penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; pemasangan pipa gas dan air; pemasangan signage iklan; pemasangan sistem deteksi gas; pemasangan sistem
deteksi kebakaran; pemasangan sistem kontrol pendingin udara; pemasangan sistem pemanas; pemasangan sistem
pemanas matahari; pemasangan sistem pemanas, ventilasi, dan pendingin udara [HVAC]; pemasangan sistem pendingin
udara; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan instrumen pengukur dan pengujian listrik dan elektronik;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan dan peralatan listrik dan elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan
perbaikan peralatan dan peralatan rumah tangga; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan listrik dan elektronik untuk digunakan di bidang otomasi; pemasangan, pemeliharaan
dan perbaikan peralatan otomasi bangunan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan peralatan penerangan; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengatur elektronik; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan perangkat listrik;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan regulator tekanan; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem deteksi gas;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem ketel; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pemanas;
pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan sistem pemanas, ventilasi dan pendingin udara [HVAC]; pemasangan,
pemeliharaan dan perbaikan sistem pendingin udara; pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan mesin; pemasangan,
perawatan dan perbaikan lampu jalan; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin pembersih; pemasangan, perawatan
dan perbaikan perabot dapur; pemasangan, perbaikan dan pemeliharaan peralatan pemanas; pembersihan bak mandi dan
bak mandi; pembuatan kabinet [perbaikan]; pemeliharaan alat pemurni air; pemeliharaan dan perbaikan alat pembakar;
pemeliharaan dan perbaikan instalasi pemanas; pemeliharaan dan perbaikan mesin-mesin; pemeliharaan furnitur;
pemeliharaan hot plate listrik; pemeliharaan hot plate non-listrik; pemeliharaan instalasi sanitasi; pemeliharaan peralatan listrik
konsumen; pemeliharaan peralatan penerangan; pemeliharaan peralatan sanitasi; pemeliharaan, servis dan perbaikan
peralatan rumah tangga dan dapur; pengisian baterai kendaraan; pengisian ulang baterai; penyewaan alat pembersih;
penyewaan mesin cuci binatu; penyewaan mesin cuci listrik; penyewaan mesin cuci pakaian; penyewaan mesin pembersih;
penyewaan mesin pembersih lantai; penyewaan mesin pencuci piring; penyewaan mesin pencuci piring untuk keperluan
industri; penyewaan mesin pencuci piring untuk keperluan rumah tangga; penyewaan mesin pencuci piring untuk restoran;
penyewaan mesin pengering piring; penyewaan mesin pengering piring untuk restoran; penyewaan pengering binatu;
penyewaan pengering spin untuk pakaian; penyewaan penyedot debu; penyewaan peralatan kebersihan; perawatan dan
perbaikan burner; perbaikan; perbaikan  mesin; perbaikan alat mandi; perbaikan alat pemanas; perbaikan alat pembangkit
uap; perbaikan alat pemurni air; perbaikan alat pendingin udara; perbaikan alat pengering; perbaikan atau pemeliharaan alat
pemurni air; perbaikan atau pemeliharaan mesin cuci listrik; perbaikan atau pemeliharaan mesin dan peralatan pembekuan;
perbaikan atau pemeliharaan mesin pencuci piring; perbaikan atau pemeliharaan pemanas air gas; perbaikan atau
pemeliharaan pembakar dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan
instalasi memasak listrik; perbaikan atau pemeliharaan peralatan dan instalasi memasak non-listrik; perbaikan atau
pemeliharaan peralatan elektrik; perbaikan atau pemeliharaan peralatan elektrik konsumen; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan elektro-termal rumah tangga; perbaikan atau pemeliharaan peralatan listrik konsumen; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan memasak; perbaikan atau pemeliharaan peralatan memasak untuk keperluan industri; perbaikan atau pemeliharaan
peralatan pendingin udara; perbaikan atau pemeliharaan peralatan penerangan listrik; perbaikan atau perawatan bak mandi;
perbaikan atau perawatan mesin cuci industri; perbaikan atau perawatan mesin dan peralatan elektronik; perbaikan atau
perawatan mesin dan peralatan untuk memproses makanan atau minuman; perbaikan atau perawatan mesin pembersih lantai
yang digerakkan oleh tenaga; perbaikan atau perawatan mesin pencuci piring industri; perbaikan atau perawatan mesin
penjual otomatis; perbaikan atau perawatan motor listrik; perbaikan atau perawatan panci dan wajan masak; perbaikan bak
mandi; perbaikan dan pemeliharaan alat pemanas, pendingin, pendingin udara, pengeringan, ventilasi dan ekstraksi debu;
perbaikan dan pemeliharaan alat pendingin udara; perbaikan dan pemeliharaan furnitur; perbaikan dan pemeliharaan instalasi
elektronik; perbaikan dan pemeliharaan instalasi pembangkit energi; perbaikan dan pemeliharaan instalasi sanitasi; perbaikan
dan pemeliharaan kendaraan listrik; perbaikan dan pemeliharaan panel layar elektronik; perbaikan dan pemeliharaan
peralatan dan instalasi pendingin; perbaikan dan pemeliharaan peralatan elektronik; perbaikan dan pemeliharaan peralatan
listrik; perbaikan dan pemeliharaan peralatan pemanas; perbaikan dan pemeliharaan peralatan pendingin; perbaikan dan
pemeliharaan peralatan penerangan; perbaikan dan pemeliharaan peralatan pengeringan; perbaikan dan pemeliharaan
peralatan sanitasi; perbaikan dan pemulihan furnitur; perbaikan dan penggantian produk konsumen, yaitu, perangkat yang
terhubung jaringan, peralatan, peralatan kontrol pencahayaan, dan sistem kontrol hvac di internet yang terhubung dengan
jaringan; perbaikan elektronik konsumen; perbaikan furnitur; perbaikan hot plate listrik; perbaikan hot plate non-listrik;
perbaikan instalasi pasokan energi dan peralatan untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan,
pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; perbaikan instalasi sanitasi; perbaikan kabinet; perbaikan kulkas;
perbaikan mangkuk toilet dengan jet air bidet terintegrasi; perbaikan pabrik dan mesin produksi energi; perbaikan pemanas,
AC, dan instalasi alarm; perbaikan penyedot debu; perbaikan peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; perbaikan
peralatan elektronik; perbaikan peralatan listrik; perbaikan peralatan listrik dan instalasi elektroteknik; perbaikan peralatan
listrik konsumen; perbaikan peralatan memasak; perbaikan peralatan pendingin; perbaikan peralatan penerangan; perbaikan
peralatan rumah tangga dan dapur; perbaikan peralatan sanitasi; perbaikan peralatan televisi; perbaikan peralatan untuk
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penerangan, pemanasan, penghasil uap, pemasakan, pendinginan, pengeringan, ventilasi, pasokan air dan keperluan
sanitasi; restorasi furnitur; servis peralatan dan instalasi untuk menghasilkan daya; servis rutin alat pendingin udara; servis
rutin peralatan ekstraksi debu; servis rutin peralatan pemanas; servis rutin peralatan pemanas, pendingin, pendingin udara,
pengeringan, ventilasi, dan debu; servis rutin peralatan pendingin; servis rutin peralatan pengeringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:58:51
540   EtiketDID2022066603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mangga No. 9 RT. 004 RW. 003 Kedongdong Kulon, Kalipah, Kec. Kramat, Kab.
Tegal, Jawa Tengah, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52181

Desty Maniaro Loui

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LU1 Skincare
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma

untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk
keperluan kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan
kosmetik untuk keperluan kosmetik; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim
dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik];
mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan
kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik;
petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik
tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik;
tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:58:56
540   EtiketDID2022066604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MARGALUYU NO.49 RT.008 RW.002  KEL, CIMAHI, Kota Cimahi, Jawa Barat,
40525

AGUS NURKAMAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JURBAS MANTAP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, ORANGE, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baso Tahu; Keripik paru; Keripik tahu; Sosis; Sosis ayam; bakso; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso

Halaman 556 dari 1012



tahu ikan; baso digoreng (basreng); dimsum; keripik ikan; keripik jamur; keripik kentang; keripik pisang; keripik singkong;
keripik sukun; keripik tempe; keripik usus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 16:59:39
540   EtiketDID2022066606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wibawa Mukti 2 Gg. Bina Asih 3 No. 145 RT. 005 RW. 008 Kel. Jatiasih Kec.
Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat

Hanggi Yulianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMMERHOUSE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Badan mobil; casis mobil; pegangan pintu mobil; pelek untuk roda kendaraan; atap yang dapat dilipat untuk mobil; pintu

mobil; tempat bagasi untuik mobil; jeruji untuk roda mobil; pemegang roda cadangan untuk mobil; pompa udara untuk mobil;
tirai jendela mobil; penutup roda kemudi mobil; pedal aluminium untuk mobil; pelindung kisi-kisi untuk mobil; balok dampak
pintu untuk mobil; penguat untuk panel instrumen; pilar badan pusat; Bemper untuk mobil, bus, dan truk; Bodi mobil; Mobil dan
bagian strukturalnya; bagian kendaraan untuk mengamankan komponen kompartemen mesin (shock towers); ban untuk ban
mobil; bemper untuk mobil; bumper kendaraan; bumper untuk mobil; cover pelindung mesin untuk kendaraan; dashboard
mobil; mesin mobil; mobil; mobil balap; mobil penumpang; pelindung lampu untuk kendaraan; pelindung shock bagian depan;
penutup dan pelindung mesin kendaraan ; peredam goncangan (bumper beams); rem untuk mobil; rumah mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:00:00
540   EtiketDID2022066608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemanggisan Utama Raya No. 30, Kemanggisan, Palmerah, Jakarta, 11480, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11480

PT Bumi Equator Jaya

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ADENOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat lunak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:00:03
540   EtiketDID2022066609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. BINA LINDUNG, RT/RW. 007/011, KEL. JATICEMPAKA, KEC.
PONDOKGEDE, Kota Bekasi, Jawa Barat

ROY YOHANES SIAHAAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Radityo Herlambang S.H.,
Jl. Cilenggang Raya Ruko No. 3, BSD City, Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUKAN LIQUID KW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat untuk memadamkan rokok dan cerutu yang dipanaskan serta batang-batang tembakau yang dipanaskan; Alat untuk

memanaskan tembakau untuk tujuan penghirupan; Barang-barang perokok untuk rokok elektronik; Bubuk yang mengandung
nikotin untuk digunakan dalam perangkat untuk melepaskan nikotin dengan dihirup sebagai pengganti tembakau; Cairan rokok
elektronik (e-liquid) terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid
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rokok elektronik; Kapsul, pods, tabung dan kartrid yang diisi dengan bubuk yang mengandung nikotin, gel atau cairan sebagai
pengganti tembakau; Kartrid untuk rokok elektronik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik;
Larutan Cair untuk digunakan dalam Rokok Elektronik; Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Larutan cairan
untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penguap berkabel untuk rokok-rokok
elektronik dan alat-alat rokok elektronik; Peralatan pembersih dan sikat pembersih untuk rokok elektronik; Perangkat elektronik
dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau  untuk melepaskan aerosol yang mengandung nikotin untuk
inhalasi; Perangkat penghirupan nikotin secara elektronik; Perangkat untuk melepaskan nikotin dengan inhalasi bubuk yang
megandung nikotin sebagai pengganti tembakau; Perangkat untuk memadamkan rokok yang dipanaskan atau batang
tembakau yang dipanaskan; Perangkat untuk menghirup pengganti tembakau; Perasa, selain minyak esensial, untuk
digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak mengandung nikotin;
Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik; Perasa, selain minyak esensial, untuk rokok elektronik.; Perlengkapan
merokok dengan rokok elektronik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Tempat untuk aksesoris rokok elektronik;
Tempat untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Tempat untuk rokok elektronik; Tempat,
sarung atau kantong elektronik untuk rokok yang dapat diisi ulang daya; Tempat, sarung atau kantong pelindung dan tempat,
sarung atau kantong untuk membawa-bawa untuk rokok elektronik, perangkat rokok elektronik atau produk untuk
memanaskan tembakau; Tempat, sarung atau kantong untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau;
Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik; Tempat, sarung atau kantong untuk rokok elektronik yang terbuat dari
kulit atau kulit imitas; Tempered glass untuk rokok elektronik; aksesoris untuk perangkat untuk memanaskan tembakau; alat
pembersih rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid]; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa dalam bentuk
cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari propilen glikol;
cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari sayuran gliserin; cartomizer untuk rokok elektronik; corong rokok elektronik; cotton
bud khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; cotton bud khusus
diadaptasi untuk rokok elektronik; dudukan dalam mobil untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; e-liquid [cairan rokok elektronik]; hardcase untuk rokok elektronik; jus tembakau untuk rokok elektronik; kabel
pengganti untuk rokok elektronik; kain pembersih khusus diadaptasi untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual diisi dengan
gliserin sayuran untuk rokok elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan perasa kimia dalam bentuk cair untuk rokok
elektronik; kartrid yang dijual penuh dengan propilen glikol untuk rokok elektronik; kasing /selubung untuk perangkat merokok
elektronik; kasing untuk rokok elektronik; kasus pelindung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; kotak untuk perangkat elektronik yang digunakan memanaskan tembakau; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat
di isi ulang; kumparan pengganti untuk rokok elektronik; larutan nikotin cair dan gel untuk digunakan dalam rokok elektronik;
larutan nikotin cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; nikotin untuk rokok elektronik; pelindung layar untuk rokok
elektronik; pemantik rokok elektronik; pemegang perangkat merokok elektronik dalam mobil; pemegang rokok elektronik dalam
mobil; pengabut untuk rokok elektronik; penutup dekoratif untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; penutup dekoratif untuk rokok elektronik; penyeka kapas
khusus disesuaikan untuk perangkat merokok elektronik; perangkat dan bagian dari perangkat untuk memanaskan tembakau;
perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin (barang-barang keperluan
merokok); perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk memanaskan rokok atau tembakau untuk melepaskan aerosol
yang mengandung nikotin inhalasi; perangkat elektronik untuk inhalasi aerosol yang mengandung nikotin; perangkat elektronik
untuk penghirupan yang mengandung minyak esensial (barang-barang keperluan perokok); perangkat merokok elektronik;
perangkat penguap oral untuk perokok, produk-produk tembakau dan pengganti tembakau; perangkat vaping elektronik;
perangkat vaping menjadi rokok elektronik; perasa kimia dalam bentuk cair yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok
elektronik; perasa selain minyak esensial untuk penggunaan dalam rokok elektronik; perasa, selain minyak atsiri, untuk
digunakan dalam rokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional;
rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional; sarung untuk rokok elektronik; selubung/wadah pelindung
untuk perangkat merokok elektronik; selubung/wadah pelindung untuk rokok elektronik; sleeve case untuk rokok elektronik;
stiker aksesoris untuk rokok elektronik; sumbu kapas khusus untuk digunakan dalam rokok elektronik; swab pembersih khusus
diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; swab pembersih khusus diadaptasi
untuk perangkat merokok elektronik; tangki pengganti untuk rokok elektronik; tas untuk membawa perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; tas untuk membawa rokok elektronik; tas untuk rokok elektronik; tempat rokok
elektronik; tempat, sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk aksesoris rokok elektronik; tempat,
sarung atau kantong yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau;
tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk perangkat merokok elektronik; tongkat pembersih khusus diadaptasi untuk rokok
elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:05:05
540   EtiketJID2022066610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl gedongan Tempel Km 2,5 Dusun Jaban RT 06 Rw 37 kelurahan sendangrejo ,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55562

Adit Setiawan, S.H, M.H

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INDOFON
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Distribusi materi perikanan dan informasi bisnis; 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; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan;
distribusi bahan periklanan; distribusi barang promosi; distribusi materi iklan dan penyebaran pesan iklan; distribusi materi
iklan secara elektronik; jasa penjualan produk baja ringan; jasa periklanan; penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel
pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; proyek manajemen untuk bisnis, -untuk administrasi; publikasi naskah publisitas/iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:05:36
540   EtiketJID2022066611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Palur KM 5, RT 05 RW 02, Kel. Ngringo, Kec. Jaten Karanganyar, Jawa
Tengah 57772, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57772

YAYASAN PENDIDIKAN WIDYA NUSANTARA KARANGANYAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadia Maulida S.H.
Jl. AMD Manunggal V No. 63, Petukangan Utara, Jakarta   Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Edushift + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah, oranye, kuning, hitam, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kursus pengembangan diri; Layanan pendidikan; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; pelatihan dasar dan lanjutan

untuk pengembangan sumber daya manusia; pelatihan pengembangan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:07:00
540   EtiketDID2022066612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Mayor Ruslan, Lorong Tunggal Dalam No. 2590, RT.038/RW.010, Kel. 20 Ilir D.I,
Kec. Ilir Timur I, Kota Palembang, Sumatera Selatan, 30126

ACHMAD GILANG RAMADHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: A.G. RAMADHAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, merah, hijau, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Bubuk untuk membuat roti; Bumbu instan bubuk; Bumbu kue; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Cabe Kering;

Es Konsumsi; Garam meja; Kakao; Kecap; Kencur bubuk; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Kue kering (pastri); Lengkuas bubuk;
Mie; Pala bubuk; Sambel Tomat; Sereh kering (Bumbu); Tauco; Tepung ketan; asam [bumbu]; bahan pengganti kopi; bawang
putih bubuk; bihun; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji
pala; biji wijen [bumbu]; biskuit; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bumbu masak; bumbu olahan [bumbu]; cengkeh
[rempah-rempah]; coklat; cuka; gula; hamburger [sandwich]; havermut; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jinten
(bumbu); kayu manis [rempah-rempah]; kembang gula; kemiri (bumbu); kopi; kue basah; kunyit untuk makanan; lada bubuk
(bumbu); madu; mayones; moster; pala; paprika [bumbu]; petis; rempah-rempah bubuk; roti*; sambal pedas; saos tomat;
sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup kurma [pemanis alami]; sohun; teh;
tepung beras; tepung gandum; tepung jagung; tepung sagu; tepung tapioka*; tepung terigu; terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:17:24
540   EtiketDID2022066617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NAKULO NO. 44 RT. 049 RW. 010
KEL. WIROBRAJAN, KEC. WIROBRAJAN
KOTA YOGYAKARTA
, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

RITA NOOR RIZQI AGUSTINA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Dr. JAREF
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 : ===Masker (kosmetik); Sabun; kosmetik; krim kulit; lotion kulit kosmetik; lulur; minyak pijat; pasta gigi; serum kecantikan; tabir

surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:17:47
540   EtiketDID2022066618

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. Maribaya RT.001 RW,008 Kel, Mandalasari, Kabupaten Garut, Jawa Barat
Sopiani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hengky Solihin MZ S.H
Jalan Inhoftank No. 21 RT. 02/02 Pelindung Hewan, Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'GRESSPACK
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 : ===Kulit dan kulit imitasi; Penutup tas; Tas Kulit; Tas besar berbentuk silinder; 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 jinjing terbuat dari kain; Tas kantong
dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak
pria dan wanita; Tas punggung; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai ransel; Tas surat
dari kulit [sampul]; Tas tangan dengan tali; Tas tangan plastik; Tas tangan terbuat dari kain; Tas untuk olahraga; Tas untuk
pria dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet
genggam kecil [tas]; dompet kecil [tas tangan]; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet serba guna
[tas tangan]; dompet travel [tas]; koper besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung,
tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; kulit imitasi; ransel [tas
sekolah Jepang]; tas; tas alat, kosong; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja
dengan roda terpasang; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas bepergian
[leatherware]; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku
sekolah; tas dan dompet kulit; tas gimnastik; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas jala untuk belanja; tas jinjing
belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas kecil dari kulit; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas
kulit; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas olahraga; tas peralatan; tas
perjalanan; tas pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit;
tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang untuk menggendong bayi; tas suvenir; tas tangan; tas tangan
kecil (tas tangan); tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel terbuat dari
bahan plastik; tas troli; tas untuk membawa barang; tas wanita; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; wine bottle tote
bags===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:21:51
540   EtiketDID2022066619

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Building B, No.2 Industrial 3rd Road, Langxin Community, Shiyan Street, Bao’an
District, Shenzhen

ALD GROUP LIMITED

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FRESOR
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Larutan cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; Penyangga rokok; corong untuk pemegang rokok; filter rokok; filter

tembakau; filter untuk rokok; kertas rokok; korek api; kotak rokok; mesin saku untuk menggulung rokok; pemantik untuk
perokok; perasa, selain minyak atsiri, untuk digunakan dalam rokok elektronik; rokok; rokok elektronik; rokok yang
mengandung pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; tembakau; tembakau kunyah; ujung kuning amber untuk
pemegang cerutu dan rokok; vaporiser oral untuk perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:23:17
540   EtiketDID2022066620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Mutiara Kosambi 1 Blok A9 No. 2, Lt. 2, Kel. Kosambi Timur,
Kec. Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten

PT NEOCREED PARFUM INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NC NEOCREED
Merek Kata

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); Alas bedak; Aromaterapi, bukan untuk penggunaan medis; Aromatik

diffuser; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari
krim , losion , atau kosmetik.; Balsem kecantikan; Bantal mata mengandung pengharum; 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; Bibit parfum; Bubuk sampo; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa pencuci
wajah; Cairan untuk rambut (kosmetik); Deodorant stick; Dispenser pengharum ruangan; Ekstrak herbal topikal untuk
digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Garis Mata (Eye liner); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik;
Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter
bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah
kosmetik; Home Peeling wajah; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum
ruangan listrik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner;
Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit
yang tidak mengandung obat; Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub]
kosmetik; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim sabun
yang tidak mengandung obat untuk digunakan dalam mencuci; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak
mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion anti ketombe (tidak
mengandung obat); Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh;
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 pijat; Losion
untuk tangan dan tubuh; Losion untuk wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Make up remover gel; Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker Wajah; Masker
kecantikan untuk tangan; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih
pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Minyak sari buah merah untuk kosmetik;
Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan
kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum
tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer]
kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih
Wajah [Cleanser]; Pembersih make-up; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah pipi berbentuk bubuk; Pemerah
pipi dalam bentuk bedak; Pengharum interior mobil; Pengharum ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Pensil
highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Perasa makanan atau minuman
menjadi minyak esensial; Perona Pipi; Perona wajah; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk
penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama;
Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik);
Sabun kosmetik; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sampo; Sampo
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rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias wajah;
Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir;
Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan
perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk 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 mencuci pakaian dan tekstil menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik);
Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk
rambut; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan tabir surya;
Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk
pengharum/pewangi udara; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-
sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Senyawa wewangian; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo
berbentuk batangan; Sipat; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu
pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi; Tissue wangi
basah; Tisu basah; 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 (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; air
linen beraroma; air parfum; air wangi; amber [parfum]; ambergris [parfum]; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial]; aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk
wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik; bahan parfum dan perasa/aroma; balsem bibir tanpa obat;
balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir;
bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk
menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi
atau diresapi; bar sampo padat; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu keramik beraroma;
bedak; 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 tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah
longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk
keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pewangi anti bau badan; bubuk wangi; bubuk
wangi untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih tubuh dan wajah; butiran
penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik);
cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; celak mata; cocoa butter untuk
keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik];
cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar
bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye
primer); dasar untuk parfum bunga; deodoran; deodoran dan antiperspiran untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on;
deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; deodoran untuk hewan; deodoran untuk
hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk manusia atau untuk hewan; deodoran
untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran untuk perawatan tubuh; deodoran,
anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk
penggunaan pribadi; eau de parfum; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk keperluan kosmetik;
ekstrak untuk parfum; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens
kayu putih [minyak esensial]; esens wajah; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi
badian; esensi mint [minyak esensial]; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi beraroma; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; 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 untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; 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); 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; kain
atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain make-up dari kapas; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur
diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk make-up; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk
penggunaan kosmetik; 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 yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak
untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; 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, losion rambut, pewarna rambut; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; 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
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pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan
penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik
penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa
obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk
digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas
luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi;
kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual
sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; krim; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim
bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim
dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dasar bedak; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant
untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan
wajah dan tubuh; 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 tabir surya; krim
kulit untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim
matahari 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; krim tabir surya untuk keperluan
kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim
tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh beraroma; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk
mencegah kerutan wajah; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim
wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; kunko [fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat
kuku; lilin untuk keperluan kecantikan; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion dan krem
pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan
untuk kulit (non-medis); losion 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 rambut; losion
susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion tubuh dan wajah;
losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion, krim, pelembab,
minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion
aromaterapi; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion kosmetik untuk mengurangi
munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion
kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [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; 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 beraroma; 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 untuk wajah; 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 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 minyak untuk perawatan rambut; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah;
masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker
kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker
pembersih untuk wajah; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; masker
wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah untuk penggunaan kosmetik;
mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak aromaterapi; minyak
aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
canina untuk penggunaan kosmetik; 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 industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak
esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah
tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo/air aromatik; 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 memperbaiki rambut;
minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak
pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak peppermint [wewangian]; minyak rambut; minyak
rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; 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; 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; palet pengkilap bibir; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam
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bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau;
pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab bibir; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah
tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; 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; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi;
pembersih karpet dengan pewangi; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik;
pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut
untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam
bentuk bedak; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau deodoran pribadi;
penetral bibir; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok (scrub)
wajah tidak mengandung obat; pengharum ruangan; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; pengkilap bibir;
pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan
kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; perasa makanan disiapkan dari minyak
esensial; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif
untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik;
pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam
bentuk krim  (Cream blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; 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 bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan
[decolorants] untuk keperluan kosmetik; 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 kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); 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 wajah [kosmetik]; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; reed diffusers terdiri
dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; riasan mata; sabun beraroma; sabun cair untuk tangan dan wajah;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun non-obat untuk wajah; sabun wajah;
sabun wangi; sachet aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet
parfum; sachet untuk linen wangi; sachet wangi; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan
kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo rambut 3-in-1; sampo tanpa
obat; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; sarung
tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
sediaan aromaterapi; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-
obatan]; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan eksfoliasi tanpa
obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; 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 untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan
sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik;
sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan membersihkan dan mencuci
untuk keperluan rumah tangga; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik;
sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengharum ruangan; sediaan
penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan
kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa
obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun
block untuk keperluan kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mencuci; sediaan
untuk mencuci pakaian; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; 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 pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk
membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal,
mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan
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pengharum untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan
kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan tubuh
beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serat untuk keperluan
kosmetik; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum pemutih (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk
wajah tidak mengandung obat; shampo rambut; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu kecantikan; 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; 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; 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; terpene [minyak esensial]; tisu basah 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 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; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah kosmetik; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; vanillin sintetis [wewangian]; wangi-wangian; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik;
warna pipi; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:27:05
540   EtiketDID2022066621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batununggal Indah No.70, Mengger, Kota Bandung, Jawa Barat, 40267
CV BUSANA PARAHYANGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ESCURADO PEACH COMBED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat

tidur); Hordeng; Kain petiduran; Kain untuk kasur; Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Selimut; Selimut dan
penutup kasur; Selimut tempat tidur; Seprai; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut);
Serbet; Sprei tempat tidur; Tile (Kain Kelambu); Tirai bawah kasur; alas tidur (seprei); badcover tilam-tilam tempat tidur dan
meja; bahan linen untuk alas tidur; bahan tekstil; bahan untuk digunakan dalam membuat pakaian; barang-barang tekstil untuk
membuat selimut; bed cover; gorden; gorden yang terbuat dari kain tekstil; hiasan [kain]; hiasan dinding dekoratif dari tekstil;
kain; kain blacu; kain blokat; kain bordir; kain kaos untuk pakaian; kain penutup tempat tidur; kain perabotan; kain petiduran;
kain rajutan; kain rajutan dari benang wol; kain renda; kain sarung; kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat
tidur; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain untuk pakaian; kain untuk penggunaan tekstil; kanopi tempat tidur; karpet
bepergian [selimut badan bawah]; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; lapisan tekstil untuk pakaian; linen rumah
tangga; linen tempat tidur dan meja; menerima selimut; pelindung kasur [alas tidur]; pengganti kain; pengganti tekstil; penutup
kasur; penutup kasur tahan air; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja;
sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung bantal bayi; sarung guling; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak;
selimut bawah; selimut bayi; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut dekoratif; selimut penutup; selimut tebal isi kapas;
selimut tempat tidur; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang
terbuat dari serat buatan; selimut tidur; selimut wol; seprai anak-anak; seprei; seprei-seprei (kain); set sprei; sprei; sprei anak-
anak; sprei bayi; tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil rumah tangga; tirai; tirai [tirai drop tebal]; tirai dari plastik; tirai pintu;
tirai tekstil atau plastik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 17:54:47
540   EtiketDID2022066636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nakulo No. 44, RT.049/ RW.010 Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Rita Noor Rizqi Agustina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PHYTOWHITE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker (kosmetik); Sabun; foundation; kosmetik; krim kulit; lotion kulit kosmetik; lulur; minyak pijat; serum kecantikan; tabir

surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 18:04:02
540   EtiketDID2022066639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nakulo No. 44, RT.049/ RW.010 Kel. Wirobrajan, Kec. Wirobrajan Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Rita Noor Rizqi Agustina

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PHYTORETINOL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker (kosmetik); Sabun; foundation; kosmetik; krim kulit; lotion kulit kosmetik; lulur; minyak pijat; serum kecantikan; tabir

surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 18:16:07
540   EtiketJID2022066643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Permata Gading Blok C No. 29 RT. 007 RW. 006, Kel. Tugu Selatan, Kec. Koja,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SWANDAJANI GUNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: THE AYRA UNGASAN + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Krem dan Hijau Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa advis terkait investasi dalam real estate, aset terkait real estate, hutang terkait real estate dan sekuritas yang

didukung oleh real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate; Jasa penyediaan real estate, rumah, gedung,
tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan seperti agen dan makelar property, perantara
pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan property; Valuasi dalam bidang real estate; investasi Real Estate;
jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat perbelanjaan; jasa agen
real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa manajemen untuk real estate; jasa pinjaman dan hipotek real
estate; manajemen investasi terkait dengan investasi dalam real estate, aset terkait real estate atau utang terkait real estate,
dan sekuritas yang didukung oleh real estate, bunga dalam real estate, aset terkait real estat atau utang terkait real estate;
mengelola reksa dana, dana investasi lahan yasan (real estate investment trusts / REITS), dan dana lainnya yang meliputi real
estate, aset terkait real estate, utang terkait real estate atau sekuritas yang didukung oleh atau real estate, bunga dalam real
estate, aset terkait real estate, atau terkait real estate utang; pengoperasian real estate, yaitu pendirian bangunan komersial,
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termasuk pusat perbelanjaan; penyewaan kantor, real estate dan apartemen; penyewaan toko yang bebas bea [real
estate]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 18:33:16
540   EtiketDID2022066646

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BALAI RAKYART NO.19 A, RT/RW. 011/009, KLENDER, DUREN SAWIT,
JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. AMITEX MAHAKARYA GLOBAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMIGOS de NIMES + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Pakaian Dalam (undergarments); celana boxer; celana chinos; celana dalam [pakaian]; celana dalam

wanita; celana formal; celana kapri; celana kasual; celana ketat; celana kulit; celana olahraga; celana panjang; celana panjang
longgar; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk orang dewasa; celana pendek denim; celana stretch; celana
untuk wanita; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket dan celana tahan air; legging [celana panjang]; muffs [pakaian];
pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam pria; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari
kulit; pakaian denim; pakaian formal; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian malam; pakaian
santai; pakaian santai untuk pria; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; 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, bukan pakaian pelindung, memasukkan
elemen atau bahan reflektif atau neon; rok celana; setelan celana untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 18:50:54
540   EtiketD152022066647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Serigala No. 56 Kel. Mamajang Dalam Kec. Mamajang Kota Makassar, Kota
Makassar, Sulawesi Selatan, 90135

H. AL QADRI HAERUDDIN, S.E.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PALLUBASA SERIGALA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING, BIRU, ORANYE, HITAM, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pallubasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 18:53:13
540   EtiketDID2022066648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka No.63 RT.02, Dusun Sentosa, Jantho Makmur, Kota Jantho, Aceh
Besar, NAD, Kabupaten Aceh Besar, Aceh, 23917

Mohd Zawil Huda

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: groundthat
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : 1. Ground Berarti Dasar, That Berarti Itu (Bahasa Inggris) 2. Ground (Dibaca) Beararti Bagus/Gokil,
That (Dibaca) Sangat atau Banget (Bahasa Aceh)
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591 Uraian Warna : Hijau stabilo (#8CF401), Hitam (#00000)
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu;

topi; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap
keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang pakaian
olahraga; Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Blus jumbo (pakaian); Bretel [suspender]; Bulang-Bulang
(Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket,
selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cimata (Pakaian Adat);
Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Flashes (pakaian); Girdle sebagai pakaian dasar; Hande-Hande (Ulos Bagian Atas
Laki-Laki (Pakaian)); Ikat kepala (pakaian); Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket garbadine [pakaian]; Kain yang diikatkan di
pergelangan tangan sebagai pakaian; Kaus pakaian; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Masker untuk bermain ski
[pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Pakaian; Pakaian (tidak
termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Bawahan untuk anak-
anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bundo Kanduang; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging;
Pakaian Olahraga; Pakaian Pesta; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian
air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-
shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang,
tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam
dua potong dengan kaki panjang dan lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dari kertas (bukan untuk kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian
jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian ketat
yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar untuk olahraga;
Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di pantai; Pakaian
pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit imitasi; Pakaian
tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk
olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita
ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang
menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket
dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana
panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa
lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk
pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, 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, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk
pakaian renang; Pelindung telinga [pakaian]; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha
(pakaian); Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Rok dalam [pakaian dalam];
Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main; Singkot (Ulos Bagian Bawah
Laki-Laki (Pakaian)); Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Topi
dengan lidah yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tunik jumbo (pakaian); Ulee Balang (Pakaian Adat); artikel pakaian untuk manusia; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; baju kaos [pakaian]; baju rajut (pakaian); ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band leher
[bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian]; bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon
yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas
kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bawahan sebagai pakaian; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bodices
[pakaian dalam]; bretel [suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai;
celana bayi [pakaian]; celana dalam [pakaian]; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana khaki;
celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek pria untuk pakaian
dalam dengan karet pada bagian pinggang; celemek [pakaian]; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dasi (pakaian);
earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gabardines [pakaian]; gaun [pakaian bisnis]; gaya pakaian luaran [outerclothing];
gussets [bagian dari pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian];
gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk
stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian];
ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket
dengan penutup kepala [pakaian]; jaket garbadine (pakaian); jaket menjadi pakaian; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas tiga
potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kantong
untuk pakaian; kaus [pakaian]; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala
membungkus [pakaian]; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset
mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kurta (pakaian); lapisan pakaian jadi; lapisan
siap pakai [bagian dari pakaian]; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian renang];
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel [pakaian];
masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah musim
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dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian;
muffs [pakaian]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu;
pakaian atletik; pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk
selancar angin; pakaian basah untuk ski air; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria;
pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian
bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies
[underclothing]); pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol;
pakaian dalam kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian
dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam
untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan
celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau
imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk
pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian khas Jepang Kimono;
pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin;
pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen; pakaian luar; pakaian
luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar,
yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen;
pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian
pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda;
pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan
rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang dua
potong; pakaian renang neoprene; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria;
pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur salju;
pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet; pakaian
sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian tahan air,
yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian
tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan
dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian
triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian
untuk berselancar; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk memancing; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan
teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun,
sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort,
pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang
menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment),
rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengikuti
bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan
jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, bukan pakaian
pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; penghangat lutut
[pakaian]; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; penyangga pakaian; rajutan [pakaian]; rok
[pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang
terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan pakaian; selendang sebagai pakaian; sepatu untuk pakaian
santai; set pendek [pakaian]; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang longgar dan hangat untuk olahraga; shift
[pakaian]; slip  pakaian dalam; sriwal (pakaian); topi kertas [pakaian]; topi mode; topi pesta [pakaian]; tubuh [pakaian]; wimples
(pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 18:57:33
540   EtiketDID2022066649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MARGOLINDUK RT. 003 RW. 001 KEL. MARGOLINDUK KEC. BONANG,
Kabupaten Demak, Jawa Tengah

SHOLEKAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALIMAHSLIM + GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===kapsul minyak cod-liver; kapsul untuk obat-obatan; kapsul untuk sediaan farmasi veteriner; kapsul yang terbuat dari

polimer berbasis dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 19:01:24
540   EtiketJID2022066650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APART WGP TOWER C LT. 20/19, RT. 011 RW. 020, KELURAHAN KELAPA
GADING TIMUR, KECAMATAN KELAPA GADING, JAKARTA UTARA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

CHERLY YULIANA ANGGRAINI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Chibi Chibi
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa jaringan komunikasi radio; Jasa komunikasi; Jasa komunikasi audio; Jasa komunikasi frekuensi radio; Jasa

komunikasi melalui telepon selular; Jasa komunikasi suara, teks dan data nirkabel berlangganan ke operator seluler untuk
melakukan panggilan telepon; Jasa komunikasi untuk pertukaran data dalam bentuk elektronik; Jasa komunikasi, yaitu,
transmisi suara, audio, gambar visual dan data melalui jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, internet, jaringan
jasa informasi dan jaringan data.; Jasa konsultasi di bidang perencanaan telekomunikasi untuk kelangsungan bisnis, layanan
komunikasi surat elektronik, layanan komunikasi Voice over Internet Protocol (VoIP); Jasa pengamanan dan pengawasan
yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; Jasa pengiriman informasi melalui
telepon; Jasa penyediaan akses ke konten multimedia online; Jasa penyediaan akses ke peranti lunak aplikasi yang
digunakan pada telepon mobile dan perangkat mobile lain; Jasa penyediaan informasi petunjuk telepon untuk bantuan
telekomunikasi; Jasa penyediaan informasi petunjuk telepon untuk pelanggan; Jasa penyediaan konten hiburan multimedia;
Jasa penyediaan layanan telepon kepada skema keanggotaan termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif,
skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang dan layanan; Jasa penyiaran; Jasa
penyiaran digital; Jasa pertukaran data elektronik; Jasa streaming konten media digital untuk pihak lain; Jasa telekomunikasi;
Jasa telekomunikasi untuk pendistribusian data; Jasa telekomunikasi, yaitu, peringatan jaringan komunikasi global
sehubungan dengan musik dan hiburan musikal; Jasa transfer data; Jasa transfer data digital; Jasa transmisi data dan
penyiaran data; Jasa transmisi konten ponsel melalui smart phone; Jasa transmisi satelit; Komunikasi antara computer;
Komunikasi melalui unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dengan fungsi telekomunikasi; Konsultasi di
bidang jasa telekomunikasi yaitu transmisi suara data dan dokumen melalui jaringan telekomunikasi; Konsultasi, informasi dan
jasa penasehat terkait dengan layanan telekomunikasi, Komunikasi; Kontrol sistem operasi satelit parabola; Layanan
Komunikasi Pribadi; Layanan Komunikasi nirkabel; Layanan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan Terpadu Layanan
Jaringan Digital [ISDN]; Layanan berbagi foto dan berbagi video; Layanan berbagi foto video dan data yaitu transmisi
elektronik file foto digital video dan konten audio visual di antara pengguna internet; Layanan kantor berita untuk transmisi
elektronik; Layanan komputer yang berhubungan dengan transmisi informasi, data, dokumen, dan gambar melalui Internet;
Layanan komunikasi internet; Layanan komunikasi multimedia secara real-time yang berbasis web melalui situs web di
Internet untuk melihat, mengelola, mengedit dan menyimpan dokumen; Layanan komunikasi telepon seluler; Layanan
komunikasi, yaitu penyediaan fasilitas dan peralatan untuk konferensi audio dan video, pertukaran data, konferensi kehadiran
jarak jauh, dan kolaborasi waktu nyata; Layanan komunikasi, yaitu, transmisi data, grafik, foto, pesan teks, surat elektronik, file
video dan audio oleh jaringan telekomunikasi, jaringan komunikasi nirkabel, Internet, jaringan layanan informasi dan jaringan
data; Layanan konferensi telepon; Layanan konferensi video; Layanan konsultasi mengenai perencanaan, pengorganisasian,
produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online serta distribusi materi online yang berhubungan dengan
layanan konsultasi perencanaan, pengorganisasian, produksi, dan penyampaian pertemuan, acara, dan seminar online;
Layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang terkait dengan layanan telekomunikasi; Layanan media seluler dalam
bentuk transmisi elektronik, penyiaran, dan pengiriman konten hiburan audio, video, dan multimedia, termasuk teks, data,
gambar, audio, video, dan file audiovisual melalui Internet, komunikasi nirkabel, jaringan komunikasi elektronik, dan jarigan
computer.; Layanan panggilan Private Branch Exchange [PBX]; Layanan pendukung untuk pertemuan online dan acara
online, yaitu, pengembangan dan penyelenggaraan pertemuan dan acara secara online untuk pelanggan, dan pelayanan
distribusi materi secara online yang berhubungan dengan pertemuan dan penyelenggaraan acara secara online; Layanan
pengiriman dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; Layanan pengiriman pesan instan; Layanan pengiriman
video-on-demand; Layanan penyediaan fasilitas koneksi Wi-Fi (hotspot); Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan
perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak
jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan layanan penyiaran dan perekaman; Layanan
penyiaran televisi untuk ponsel; Layanan ruang obrolan berbasis Internet; Layanan siaran televisi kabel; Layanan
telekomunikasi yaitu menyediakan akses internet melalui jaringan broadband; Layanan telekomunikasi yaitu pertukaran
elektronik suara data audio video teks dan grafik yang dapat diakses melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya;
Layanan telekomunikasi yaitu transmisi data elektronik pesan grafik foto gambar audio video konten audio visual dan
informasi; Layanan telekomunikasi yaitu transmisi elektronik konten dan data virtual campuran dan augmented reality;
Layanan telekomunikasi yaitu transmisi elektronik konten dan data virtual dan augmented reality; Layanan telekomunikasi
yaitu transmisi elektronik media elektronik data pesan grafik gambar foto video konten audio visual dan file; Layanan
telekomunikasi yang disediakan melalui platform dan portal pada internet dan media lainnya; Layanan telekomunikasi yang
disediakan melalui platform internet dan portal; Layanan telekomunikasi, selain layanan penyiaran; Layanan telekomunikasi,
yaitu layanan akses telekomunikasi; Layanan telekomunikasi, yaitu, fasilitasi kolaborasi online dan pelatihan jarak jauh bagi
karyawan badan usaha dan organisasi pemerintahan; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan telekonferensi
multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna untuk melihat,
berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan dan asynchronous (proses
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pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui browser web; Layanan
telekomunikasi, yaitu, menyediakan sambungan telekomunikasi untuk jaringan komputer global; Layanan telekomunikasi,
yaitu, penyediaan layanan akses jarak jauh yang aman melalui Internet ke jaringan komputer pribadi bagi para pelanggan dan
karyawan mereka; Layanan telekomunikasi, yaitu, penyediaan layanan kolaborasi online yang memudahkan pengguna  untuk
dapat mengakses dokumen, data, kalender, daftar tugas, buku alamat, dan forum diskusi yang sama secara berbarengan, dari
jarak jauh; Layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi informasi, data, dokumen, gambar dan aplikasi piranti lunak melalui
Internet; Layanan telekonferensi audio dan visual; Layanan transmisi televisi; Layanan transmisi video; Layanan yang
memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet; Memberikan informasi tentang telekomunikasi;
Memberikan informasi, termasuk on-line, mengenai telekomunikasi; Mengirim Pesan Elektronik yang berkaitan dengan
Dompet Ponsel; Menyediakan akses banyak penguna ke jaringan informasi komputer global dalam bidang perawatan
kesehatan; Menyediakan akses ke database internet; Menyediakan akses ke halaman web; Menyediakan akses ke komputer
database elektronik dan online; Menyediakan akses ke platform dan portal di internet untuk melacak dari awal hingga akhir
produk kemasan dan pengemasan; Menyediakan akses ke platform di Internet; Menyediakan akses ke situs web dalam
jaringan global komputer dimana pihak ketiga dapat menawarkan kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan,
kebugaran, kecantikan dan kesejahteraan dan pengguna dapat memesan dan mendapatkan akses ke layanan yang
ditawarkan tersebut; Menyediakan akses keplatform dan portal internet untuk pemasaran digital yang diarahkan kepada
pelanggan produk kemasan; Menyediakan akses pengguna ke gambar digital teks audio video game konten multimedia
koleksi digital koleksi kripto dan token non-sepadan (NFT); Menyediakan forum komunitas online bagi pengguna untuk berbagi
dan mengalirkan informasi audio video berita real-time konten hiburan atau informasi untuk membentuk komunitas virtual dan
untuk terlibat dalam jejaring sosial; Menyediakan forum online bagi pengguna terdaftar untuk berbagi informasi mengenai
aktivitas pribadi kebugaran dan jejaring sosial; Menyediakan forum online bagi pengguna terdaftar untuk berbagi informasi
mengenai kebugaran kegiatan olahraga tujuan kebugaran pelatihan dan pembinaan kebugaran dan jejaring sosial melalui
situs web online dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Menyediakan forum online ruang obrolan dan
papan buletin elektronik bagi pengguna terdaftar untuk transmisi pesan dan berbagi informasi mengenai nutrisi aktivitas
pribadi kesehatan dan kebugaran iklan baris dan jejaring sosial; Menyediakan forum online untuk komunikasi yaitu transmisi
topik yang menarik perhatian umum; Menyediakan forum ruang obrolan dan papan buletin elektronik bagi pengguna terdaftar
untuk transmisi pesan dan berbagi informasi mengenai kesehatan dan kebugaran kegiatan olahraga dan jejaring sosial melalui
situs web online dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; Menyediakan konektivitas internet; Menyediakan
ruang obrolan internet; Menyediakan tautan komunikasi online yang mentransfer perangkat seluler dan pengguna internet ke
halaman web lain; Pemindahan gambar fotografi dan digital ke cakram atau media elektronik lainnya; Pengelolaan dengan
mempergunakan peralatan telekomunikasi; Pengiriman (transmisi) data jarak jauh secara elektronik
jasa-jasa tersebut diatas berkaitan dengan masin-mesin konstruksi; Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Kompute;
Pengiriman Berita & Gambar Dengan Bantuan Komputer; Pengiriman dokumen secara on-line melalui jaringan komputer
global; Pengiriman pesan elektronik; Penyedia informasi komunikasi dengan menghubungkan database komputer dan
internet; Penyedia layanan komunikasi melalui internet; Penyediaan akses ke basis data komputer; Penyediaan akses ke
database, forum dan ruang bicara online; Penyediaan akses ke internet; Penyediaan akses ke jaringan komputer global
melalui terminal komputer; Penyediaan akses ke platform dan portal internet; Penyediaan akses kepada platform-platform dan
portal-portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran
dan produsen; Penyediaan akses mudah ke database informatik on-line, khususnya di bidang kendaraan; Penyediaan dan
penyewaan waktu akses ke basis data komputer; Penyediaan forum diskusi online untuk isu-isu terkait kepentingan para
wirausaha; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang Melalui Internet; Penyediaan jaringan untuk Pemesanan Barang
Melalui Internet,; Penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; Penyediaan layanan konektivitas telekomunikasi ke jaringan
komputer global; Penyediaan portal situs web Internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang
memungkinkan pengguna untuk melacak dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh
informasi tentang rilis piranti lunak, menerima peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan
dan alat pemecahan masalah yang bersifat online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat didownload yang disesuaikan
untuk pengguna jaringan komputer dan peralatan telekomunikasi.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan
informasi di bidang teknologi informasi, jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Penyediaan tautan ke situs web
orang lain yang menampilkan musik yang dapat diunduh; Penyewaan perlengkapan telekomunikasi, termasuk telepon dan
aparatus faksimili; Penyewaan unit onboard yang menggabungkan peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi;
Penyiaran dan transmisi kabel; Penyiaran program melalui satelit; Penyiaran program video dan audio melalui Internet;
Pertukaran elektronik suara data audio video teks dan grafik melalui internet dan jaringan telekomunikasi; Program penyiaran
melalui jaringan komputer; Ruang obrolan virtual untuk komunitas kolaboratif profesional medis; Siaran program televisi;
Siaran program televisi melalui kabel; Sistem operasi panggilan; Streaming dan live streaming audio video audiovisual media
digital dan konten audiovisual interaktif melalui internet; Streaming dan streaming langsung konten game audio visual dan
audiovisual melalui jaringan komputer global; Streaming materi audio dan video di Internet; Streaming materi audio dan video
yang terkait dengan kegiatan atletik di internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Streaming permainan
elektronik dan video; Streaming rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang tidak dapat didownload
berupa musik dan hiburan musikal; Telekomunikasi, yaitu streaming materi audio dan video di Internet; Telekomunikasi, yaitu,
menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi dan menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global;
Telekonferensi; Transmisi Video dan Teks melalui Aplikasi untuk Perangkat Seluler; Transmisi data elektronik dan dokumen
multimedia melalui terminal komputer; Transmisi data untuk orang lain; Transmisi informasi pada jaringan telekomunikasi
optik; Transmisi konten audio dan video melalui satelit; Transmisi pesan elektronik, grafik dan gambar; Transmisi siaran
melalui satelit; Transmisi telekomunikasi untuk perdagangan mata uang; akses dan tautan telekomunikasi ke database
komputer dan internet; akses konferensi video dan atau telepon jarak jauh; berbagi informasi, observasi dan keahlian antara
profesional medis mengenai perawatan pasien, penggunaan alat medis dan obat-obatan; datacasting; informasi siaran radio;
informasi siaran televisi; informasi siaran televisi kabel; informasi tentang telekomunikasi; interkomunikasi komputer; internet
dan layanan akses dan komunikasi intranet; jasa broadband; jasa komunikasi; jasa komunikasi data; jasa konferensi video dan
audio yang dilakukan melalui web, telepon, dan alat bergerak; jasa konsultasi di bidang komunikasi elektronik; jasa
menggunakan secara bersama-sama peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik atas foto digital dan file video di antara para
pengguna internet; jasa panggilan radio, telepon atau sarana komunikasi elektronik lainnya; jasa pengaman dan pengawasan
yang berkaitan dengan telekomunikasi, broadband, penyiaran, dan transmisi satelit; jasa penyediaan database informasi
online mengenai telekomunikasi dan Internet; jasa penyediaan forum on-line untuk pengiriman pesan di antara para pengguna
komputer mengenai pengembangan, perencanaan, dan pelaksanaan presentasi multimedia, rapat online, acara online,
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pelatihan online, penjualan online, dan pemasaran online; jasa penyediaan forum online untuk pengiriman pesan dan data di
antara para pengguna komputer; jasa penyediaan layanan komunikasi elektronik real-time yang aman melalui jaringan
komputer yang memudahkan pengguna untuk mencari dan menemukan informasi dan orang-orang, berkomunikasi,
berkolaborasi, dan saling berbagi layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; jasa
penyediaan layanan komunikasi multimedia real-time melalui situs web di Internet untuk penjadwalan dan pengelolaan
kalender, kontak, rapat online, konferensi telepon, dan konferensi video; jasa 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 penyiaran berkaitan dengan penyelanggaran dan kompetisi esports; jasa penyiaran film dan
program televisi yang tidak dapat di unduh melalui transmisi video-on-demand; jasa penyiaran film dan program televisi yang
tidak dapat diunduh melalui video-on-demand; jasa pesan elektronik, konferensi dan transmisi order; jasa streaming video;
jasa streaming video melalui internet, yang menampilkan film independen; 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; jasa telekomunikasi, seperti, panggilan menurut jadwal waktu yang telah ditentukan
(routing calls), pesan sms, notifikasi otomatis (push-notification) yang ditujukan kepada pihak ketiga setempat mengenai
operator kendaraan bermotor disekitar para pengguna telepon; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara,
data, gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan komunikasi nirkabel dan Internet; jasa transmisi data komputer;
kantor berita; komputer membantu pengiriman pesan; komputer membantu pengiriman pesan dan gambar; komputer
membantu pengiriman pesan, data, dan gambar; komputer membantu transmisi data; komputer membantu transmisi gambar;
komputer membantu transmisi informasi; komputer membantu transmisi informasi dan gambar; komunikasi data melalui surat
elektronik; komunikasi dengan atau antara komputer dan terminal komputer; komunikasi dengan cara elektronik; komunikasi
dengan faksimili; komunikasi dengan jaringan serat optik; komunikasi dengan komputer; komunikasi dengan satelit;
komunikasi dengan sistem surat elektronik; komunikasi dengan telegram; komunikasi dengan terminal komputer, yaitu
transmisi data, pesan dan dokumen elektronik melalui terminal komputer; komunikasi elektronik melalui ruang obrolan, saluran
obrolan, dan forum Internet; komunikasi informasi oleh komputer; komunikasi internet; komunikasi melalui jaringan komputer
global atau internet; komunikasi melalui jaringan pribadi virtual [VPN]; komunikasi melalui jaringan serat optik; komunikasi
melalui jaringan telekomunikasi multinasional; komunikasi melalui radio; komunikasi melalui respons suara interaktif [IVR];
komunikasi melalui telegraf; komunikasi melalui telepon; komunikasi melalui telepon seluler; komunikasi melalui terminal
komputer; komunikasi melalui terminal komputer, dengan transmisi digital atau melalui satelit; komunikasi melalui transmisi
radio, telegraf, telepon dan televisi; komunikasi radio; komunikasi radio broadband; komunikasi radio seluler; komunikasi
telematik melalui terminal komputer; konsultasi di bidang jasa telekomunikasi, yaitu pengiriman suara, data, dan dokumen
melalui jaringan telekomunikasi; konsultasi penyiaran radio; konsultasi penyiaran televisi; konsultasi telekomunikasi; konsultasi
telekomunikasi dalam hal konsultasi teknis di bidang pengiriman dan komunikasi audio, teks  dan data visual; langganan
siaran audio melalui jaringan komputer global; langganan video-on-demand; layanan Wireless Private Exchange Exchange
[PBX]; layanan akses jaringan komputer disediakan melalui metro Ethernet; layanan akses ke jaringan komputer; layanan
cablecasting; layanan chatroom untuk jejaring sosial; layanan data surat elektronik; layanan datacasting; layanan gateway
telekomunikasi; layanan gateway telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis
kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
layanan 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;
layanan kantor berita; layanan kawat; layanan komputer, yaitu, menyediakan basis data dengan fitur berita dan informasi
bisnis, pengarsipan perusahaan bisnis, dan laporan bisnis untuk penelitian hukum dan kepatuhan menyediakan akses ke
database komputer elektronik online dengan fitur informasi sekuritas melalui jaringan komputer global; layanan komunikasi;
layanan komunikasi broadband nirkabel; layanan komunikasi cloud, yaitu pengiriman data dari jaringan cloud untuk jaringan
telekomunikasi; layanan komunikasi dan transmisi video dan audio; layanan komunikasi elektronik; layanan komunikasi
elektronik yaitu melanjutkan atau menyebarkan teks, dokumen elektronik, data, database, informasi grafis dan audiovisual;
layanan komunikasi interaktif; layanan komunikasi jaringan komputer; layanan komunikasi komputer untuk transmisi informasi;
layanan komunikasi radio, telepon dan telegraf; layanan komunikasi seluler; layanan komunikasi telematik; layanan
komunikasi telepon disediakan untuk hotline dan pusat panggilan; layanan komunikasi telepon jarak jauh; layanan komunikasi
terkomputerisasi; layanan komunikasi yang disediakan melalui Internet; layanan konferensi jaringan; layanan konferensi
telepresence; layanan konferensi video; layanan konferensi web; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan
komunikasi nirkabel; layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan komunikasi nirkabel dan peralatan komunikasi
nirkabel; layanan konsultasi dan nasihat terkait dengan komunikasi data dan jaringan komunikasi 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 yang berkaitan dengan komunikasi data; layanan
konsultasi, informasi dan konsultasi di bidang telekomunikasi; layanan media seluler dalam sifat transmisi elektronik dari
konten media hiburan; layanan media seluler yang terdiri
dari transmisi elektronik informasi
multimedia dan konten hiburan,
yaitu, konten video dan audio,
gambar, ilustrasi grafis dan musik
melalui Internet, jaringan kabel dan
nirkabel untuk diunduh ke telepon
seluler.; layanan olahpesan multimedia [MMS]; layanan olahpesan web; layanan pager; layanan paging [radio, telepon atau
alat komunikasi elektronik lainnya]; layanan paging radio; layanan paging radio dan telepon; layanan paging telepon; layanan
panggilan penyaringan; layanan panggilan yang diaktifkan suara; layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi];
layanan pembatasan panggilan; layanan pemberitahuan panggilan tidak terjawab; layanan penerusan panggilan; layanan
penerusan surat elektronik; layanan pengiriman dan penerimaan pesan; layanan pengiriman pesan online; layanan pengiriman
surat elektronik dan faksimili; layanan penyaringan panggilan telepon otomatis; layanan penyedia akses internet; layanan
penyedia 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 penyedia
layanan internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan penyelesaian panggilan telepon untuk pelanggan bantuan
direktori; layanan penyempitan video; layanan penyiaran audio dan video melalui internet; layanan penyiaran audio dan video
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yang disediakan melalui Internet; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang
disediakan melalui layanan video-on-demand; layanan penyiaran dan penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan
audio yang disediakan melalui layanan video-on-demand melalui Internet; layanan penyiaran internet; layanan penyiaran situs
web; layanan penyiaran video; layanan perburuan garis; layanan pertukaran data elektronik [EDI]; layanan pertukaran telepon;
layanan perutean dan sambungan telekomunikasi; layanan pesan digital nirkabel; layanan pesan digital nirkabel teks dan
numerik; layanan pesan singkat [SMS]; layanan pesan suara; layanan pesan suara nirkabel; layanan pesan suara telepon;
layanan pesan suara telepon otomatis; layanan pesan teks; layanan pesan teks, audio dan video; layanan portal internet;
layanan protokol suara melalui internet [VoIP]; layanan radio, televisi dan siaran kabel; layanan rekaman panggilan; layanan
satelit telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; layanan siaran televisi
untuk telepon seluler; layanan streaming audio, data, video, dan gambar di Internet; layanan streaming televisi; layanan
streaming video, audio dan televisi; layanan surat elektronik; layanan surat elektronik yang aman; layanan telegraf; layanan
telekomunikasi antar 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 telekomunikasi dan komunikasi; layanan telekomunikasi disediakan melalui Internet, intranet, dan ekstranet; layanan
telekomunikasi disediakan melalui jaringan serat optik, nirkabel dan kabel; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform
dan portal Internet; layanan telekomunikasi disediakan melalui platform dan portal di Internet dan media lainnya; layanan
telekomunikasi jaringan digital; layanan telekomunikasi melalui radio elektronik dan nirkabel; layanan telekomunikasi multi-
media; layanan telekomunikasi penerbangan; layanan telekomunikasi telepon yang disediakan melalui kartu panggilan telepon
prabayar; layanan telekomunikasi terkait 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 telekomunikasi untuk menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer global; layanan telekomunikasi untuk
tujuan e-commerce; layanan telekomunikasi yang menyediakan akses ke informasi tentang produk keuangan, informasi,
layanan dan transaksi keuangan; layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband optik
atau nirkabel; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator
kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon menggunakan ponsel; layanan telekomunikasi, yaitu, mengalihkan
panggilan, pesan sms, dan pemberitahuan push ke operator kendaraan bermotor pihak ketiga lokal di sekitar penelepon
menggunakan ponsel telekomunikasi; layanan telekomunikasi, yaitu, transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui
jaringan broadband atau nirkabel; layanan telekonferensi; layanan telekonferensi audio; layanan telekonferensi dan konferensi
video; layanan telematika; layanan telepon; layanan telepon genggam tanpa kabel; layanan telepon internasional; layanan
telepon internet; layanan telepon jarak jauh; layanan telepon jarak jauh prabayar; layanan telepon komputer; layanan telepon
lokal; layanan telepon lokal dan jarak jauh prabayar; layanan telepon lokal prabayar; layanan telepon radio seluler; layanan
telepon seluler; layanan telepon seluler nirkabel; layanan telepon teks untuk individu yang tuli, tuna rungu atau tuna wicara;
layanan telepon terkomputerisasi; layanan telepon tidak bergerak dan bergerak; layanan teleteks; layanan teleteks dan
penyiaran interaktif; layanan teleteks interaktif; layanan telex; layanan ticker tape; layanan transmisi data bit-rate tinggi untuk
operator jaringan telekomunikasi; layanan transmisi digital; layanan transmisi digital untuk data audio dan video; layanan
transmisi internet dan digital untuk audio, video, atau data grafis; layanan transmisi suara; layanan transmisi televisi bayar per
tayang; layanan transmisi televisi protokol internet [IPTV]; layanan transmisi video berdasarkan permintaan yang disediakan
melalui Internet; layanan transmisi video dan data; layanan untuk komunikasi dengan alat elektronik; layanan untuk
komunikasi dengan alat nirkabel; layanan untuk transmisi dan penyajian informasi dengan komputer atau secara elektronik;
layanan videophone; layanan videotext; layanan videotext interaktif; manajemen informasi untuk komunikasi; memberi
pengguna pihak ketiga akses ke infrastruktur telekomunikasi; memberikan informasi siaran televisi melalui situs web;
memberikan informasi tentang komunikasi nirkabel; memberikan informasi tentang siaran radio; memberikan informasi tentang
siaran televisi; memberikan informasi tentang siaran televisi kabel; memberikan informasi tentang siaran televisi, siaran televisi
kabel dan siaran radio; memberikan pemberitahuan notifikasi email tentang perubahan peringkat yang memengaruhi portofolio
keuangan; meneruskan semua jenis pesan ke alamat Internet [pesan web]; mengirim dan menerima pesan elektronik;
mengirim, menerima dan meneruskan pesan elektronik; mentransmisikan rekaman suara dan audiovisual melalui Internet;
menyediakan akses Internet jarak jauh; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses
Internet melalui jaringan broadband serat optik; menyediakan akses dan penyewaan waktu akses ke basis data komputer;
menyediakan akses ke Internet; menyediakan akses ke Internet dan jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke
berbagai basis data yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke
blog, ruang obrolan, papan buletin atau layanan diskusi; menyediakan akses ke chatroom online; menyediakan akses ke data
atau dokumen yang disimpan secara elektronik dalam file pusat untuk konsultasi jarak jauh; menyediakan akses ke data atau
dokumen yang disimpan secara elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus
pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan;
menyediakan akses ke data dan informasi di Internet; menyediakan akses ke data di jaringan komputer; menyediakan akses
ke data di jaringan komunikasi; menyediakan akses ke data melalui Internet; menyediakan akses ke database; menyediakan
akses ke database dan direktori melalui jaringan komunikasi untuk memperoleh data di bidang musik, video, film, kartun, buku,
kartun, televisi, permainan, dan olahraga; menyediakan akses ke database dan informasi melalui jaringan komputer global;
menyediakan akses ke database di Internet; menyediakan akses ke database di jaringan komputer; menyediakan akses ke
database elektronik dan online interaktif dari konten yang ditentukan pengguna, konten pihak ketiga, bahan/materi foto, video,
audio, visual, dan audio visual di bidang kepentingan umum/yang diminati umum; menyediakan akses ke database online;
menyediakan akses ke forum Internet; menyediakan akses ke forum online; menyediakan akses ke informasi di Internet;
menyediakan akses ke informasi di jaringan komputer; menyediakan akses ke informasi elektronik, komunikasi dan platform
transaksi di Internet; menyediakan akses ke informasi melalui Internet; menyediakan akses ke informasi melalui jaringan data;
menyediakan akses ke jaringan komputer; menyediakan akses ke jaringan komputer di seluruh dunia; menyediakan akses ke
jaringan komputer global; menyediakan akses ke 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; menyediakan akses ke jaringan komunikasi elektronik; menyediakan akses ke jaringan komunikasi
elektronik, ke Internet dan ke ekstranet; menyediakan akses ke jaringan telekomunikasi; menyediakan akses ke komputer,
elektronik, dan database online; menyediakan akses ke konten multimedia secara online; menyediakan akses ke papan
buletin; menyediakan akses ke pasar elektronik [portal] di jaringan komputer; menyediakan akses ke platform Internet seluler;
menyediakan akses ke platform Internet untuk tujuan
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pertukaran foto digital; menyediakan akses ke platform dan portal di Internet; menyediakan akses ke platform di Internet;
menyediakan akses ke platform di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke platform e-commerce di Internet;
menyediakan akses ke portal Internet seluler; menyediakan akses ke portal berbagi video; menyediakan akses ke portal di
Internet; menyediakan akses ke portal di Internet, serta di Internet seluler; menyediakan akses ke portal web; menyediakan
akses ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses ke publikasi elektronik; menyediakan akses ke ruang
obrolan; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet; menyediakan akses ke saluran obrolan online; menyediakan akses ke
saluran obrolan, ruang obrolan dan forum di Internet, termasuk Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang
obrolan dan forum melalui Internet seluler; menyediakan akses ke saluran obrolan, ruang obrolan, dan forum melalui Internet;
menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan akses ke situs dalam jaringan
informasi elektronik yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses ke
situs elektronik; menyediakan akses ke situs web di Internet atau jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs
web di internet; menyediakan akses ke situs web di internet melalui komputer, ponsel dan perangkat elektronik lainnya;
menyediakan akses ke situs web diskusi Internet; menyediakan akses ke situs web interaktif pada jaringan komputer global;
menyediakan akses ke situs web musik digital di Internet; menyediakan akses ke toko elektronik [telekomunikasi];
menyediakan akses ke web, surat dan portal berita; menyediakan akses kecepatan tinggi ke Internet; menyediakan akses
kecepatan tinggi ke jaringan area; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan area dan jaringan informasi komputer
global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke jaringan informasi komputer global; menyediakan akses kecepatan tinggi ke
komputer dan jaringan komunikasi; menyediakan akses melalui jaringan data ke perangkat lunak untuk akses Internet;
menyediakan akses melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet, teks, dokumen elektronik, data, database,
informasi grafis dan audiovisual; menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan informasi komputer global; menyediakan
akses multi-pengguna ke jaringan informasi komputer global untuk transfer dan penyebaran berbagai informasi; menyediakan
akses multi-pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses multi-pengguna ke koleksi informasi eksklusif melalui
jaringan informasi komputer global; menyediakan akses nirkabel multi-pengguna ke Internet; menyediakan akses online dan
telekomunikasi untuk interaksi antar pengguna perangkat komunikasi seluler; menyediakan akses online ke basis data;
menyediakan akses online ke data; menyediakan akses pengguna ke Internet [penyedia layanan]; menyediakan akses
pengguna ke informasi dan layanan informasi yang tersedia di Internet dan di jaringan komputer lainnya; menyediakan akses
pengguna ke informasi di Internet; menyediakan akses pengguna ke jaringan komputer global; menyediakan akses pengguna
ke jaringan komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan akses pengguna ke
mesin pencari; menyediakan akses pengguna ke platform di Internet; menyediakan akses pengguna ke platform di internet
yang berkaitan dengan komunikasi seluler; menyediakan akses pengguna ke portal di Internet; menyediakan akses pengguna
ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses pengguna ke situs on-line yang berisi informasi tentang berbagai
topik; menyediakan akses sesuai permintaan ke program komputer di jaringan data; menyediakan akses telekomunikasi ke
basis data dan internet yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; menyediakan akses
terhadap berita, berita terkini, dan informasi olahraga; menyediakan basis data komputer dalam bentuk papan buletin di
bidang musik, video, film, buku, televisi, permainan dan olahraga; menyediakan chatroom atau layanan diskusi on-line;
menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi telepresence; menyediakan fasilitas dan peralatan untuk konferensi
video; menyediakan fasilitas on-line untuk interaksi real-time dengan pengguna komputer lain; menyediakan forum internet;
menyediakan forum online; menyediakan forum online interaktif untuk menawarkan dukungan emosional kepada pasien
kanker dan keluarga mereka; menyediakan forum online interaktif untuk orang-orang yang terkena kanker; menyediakan
forum online untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan forum online untuk pengiriman pesan,
komentar, dan konten multimedia di antara pengguna; menyediakan forum secara online dan daftar server untuk transmisi dan
pengiriman pesan berupa laporan peristiwa saat ini, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; menyediakan
informasi dalam bidang telekomunikasi; menyediakan jalur obrolan Internet; menyediakan jasa komunikasi online;
menyediakan komunikasi elektronik real-time pribadi dan aman melalui jaringan komputer; menyediakan koneksi
telekomunikasi elektronik; menyediakan koneksi telekomunikasi ke Internet atau database; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke Internet di lingkungan kafe; menyediakan koneksi telekomunikasi ke basis data; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke internet atau database komputer; menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global;
menyediakan koneksi telekomunikasi ke jaringan komputer global yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan
bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk
tata kelola perusahaan; menyediakan layanan chatroom online; menyediakan layanan diskusi on-line; menyediakan layanan
faks e-mail; menyediakan layanan komunikasi radio dan seluler untuk tujuan amal; menyediakan layanan komunikasi suara
melalui Internet; menyediakan layanan konektivitas frame relay untuk transfer data; menyediakan layanan konferensi telepon;
menyediakan layanan obrolan suara; menyediakan layanan pesan instan; menyediakan layanan surat elektronik;
menyediakan layanan surat elektronik dan pesan instan; menyediakan layanan telekomunikasi jarak jauh; menyediakan
layanan telekomunikasi untuk platform e-commerce di Internet dan media elektronik lainnya; menyediakan layanan transmisi
faksimili online; menyediakan listservers on-line untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan papan
buletin elektronik online untuk transmisi pesan di antara pengguna komputer; menyediakan papan buletin interaktif online
[layanan telekomunikasi]; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) interaktif untuk transmisi pesan antar pengguna komputer
dan pelanggan mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan informasi
pembelian di internet; menyediakan ruang obrolan (chat rooms) online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan
antar pengguna komputer mengenai barang-barang umum dan barang-barang konsumen umum, ulasan-ulasan produk dan
informasi pembelian produk; menyediakan ruang obrolan dan forum internet; menyediakan ruang obrolan internet;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer;
menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin elektronik untuk transmisi pesan di antara pengguna di bidang
kepentingan umum; menyediakan ruang obrolan online untuk jejaring sosial; menyediakan ruang obrolan online untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer; menyediakan ruang obrolan online untuk transmisi pesan, komentar, dan
konten multimedia di antara pengguna; menyediakan ruang obrolan online, forum online, dan papan buletin elektronik untuk
pengiriman pesan di antara pengguna komputer dan game elektronik; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan
teleshopping; menyediakan tautan komunikasi on-line yang mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global
lainnya; menyediakan telekomunikasi nirkabel melalui jaringan komunikasi elektronik; menyediakan transmisi data dan
informasi melalui komputer dan jaringan komunikasi termasuk Internet untuk digunakan dalam menganalisis, mengukur dan
menghubungkan suatu peristiwa; menyediakan transmisi elektronik dari data transaksi kartu kredit dan data pembayaran
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elektronik melalui jaringan komputer global; menyelenggarakan layanan Private Branch Exchange [PBX]; menyiarkan dan
mengirimkan (streaming) permainan dari permainan video dan kompetisi permainan video melalui jaringan komunikasi global,
internet, dan jaringan nirkabel; menyiarkan siaran televisi melalui jaringan komunikasi global, Internet dan jaringan nirkabel;
netcasting [siaran melalui jaringan komputer global]; pada layanan notifikasi panggilan; pengecoran kabel; pengelola
pengoperasian jaringan komunikasi; pengiriman dokumen online melalui jaringan komputer global; pengiriman dokumen
pinjaman secara elektronik; pengiriman dokumen secara elektronik; pengiriman file digital, surat elektronik; pengiriman gambar
dan foto secara elektronik melalui jaringan komputer global; pengiriman informasi sehubungan dengan belanja secara online
dan jasa retail umum; pengiriman item berita ke organisasi pelaporan berita; pengiriman kartu ucapan yang dipersonalisasi
kepada orang lain melalui surat elektronik; pengiriman konten media melalui proses penyiaran (streaming) dari jaringan
elektronik dan komunikasi; pengiriman musik digital melalui telekomunikasi; pengiriman musik digital melalui transmisi
elektronik; pengiriman pesan dan gambar; pengiriman pesan dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman
pesan dan gambar dengan komputer; pengiriman pesan dan gambar melalui telepon seluler; pengiriman pesan elektronik;
pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman pesan instan; pengiriman pesan melalui media elektronik;
pengiriman pesan melalui situs web; pengiriman pesan melalui telefacsimile; pengiriman pesan melalui telegram; pengiriman
pesan melalui teleks; pengiriman pesan melalui telepon; pengiriman pesan melalui telepon dan faksimili; pengiriman pesan
melalui transmisi elektronik; pengiriman pesan pendek; pengiriman pesan secara digital; pengiriman pesan singkat [SMS]
antara perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan teks melalui telepon seluler dan perangkat seluler; pengiriman
pesan, informasi, data, dokumen dan gambar dengan bantuan komputer; pengiriman pesanan elektronik untuk toko bunga;
pengiriman surat elektronik; pengiriman telegram; pengiriman video interaktif melalui jaringan digital; pengiriman video-on-
demand; pengiriman, penyiaran dan streaming audio dan video melalui komputer, jaringan komputer dan jaringan komunikasi
global; pengoperasian 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;
pengoperasian peralatan penyiaran radio; pengoperasian peralatan penyiaran televisi; pengoperasian peralatan
telekomunikasi; pengoperasian sistem telekomunikasi yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan
bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola
perusahaan; pengumpulan dan pengiriman pesan elektronik; penyedia akses ke aplikasi; penyedia akses ke website internet
atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan
belanja realitas virtual; penyedia basis data komputer elektronik online yang menyediakan pelanggan dengan informasi
perdagangan mengenai sekuritas dan menyediakan lembaga dan investor individu dengan jaringan otomatis untuk
perdagangan sekuritas; penyedia forum online untuk transmisi pesan, komen dan konten multimedia diantara para pengguna;
penyedia informasi mengenai telekomunikasi; penyedia informasi terkait dengan komunikasi satelit; penyedia konten
multimedia melalui internet; penyedia waktu akses ke data terkomputerisasi atau database transmisi data di internet;
penyediaan akses ke jaringan on-line elektronik untuk pengambilan informasi; penyediaan akses ke portal Internet yang
menampilkan program video-atas-permintaan; penyediaan akses telekomunikasi ke film dan program televisi yang disediakan
melalui layanan video-on-demand; penyediaan akses telekomunikasi ke konten audio yang disediakan melalui Internet;
penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video dan audio
yang disediakan melalui layanan video-on-demand on-line; penyediaan akses telekomunikasi ke konten video yang disediakan
melalui Internet; penyediaan akses telekomunikasi ke program televisi yang disediakan melalui layanan berdasarkan
permintaan; penyediaan koneksi telekomunikasi ke Internet; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan atau database
komunikasi global; penyediaan koneksi telekomunikasi ke jaringan komunikasi elektronik, untuk transmisi atau penerimaan
konten audio, video atau multimedia; penyediaan koneksi telekomunikasi untuk hotline telepon dan pusat panggilan;
penyediaan koneksi telekomunikasi untuk saluran obrolan telepon; penyediaan layanan PBX [pertukaran cabang swasta]
domestik; penyediaan layanan konferensi video; penyediaan layanan laporan online bagi pelanggan mengenai kinerja,
efektivitas, dan status telekonferensi berbasis web, konferensi video, dan rapat; penyediaan layanan pesan suara pendek
[VSMS]; penyediaan layanan telepon dan / atau komputer online kepada anggota skema keanggotaan termasuk skema kartu
loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu diskon, di mana anggota dapat memperoleh barang
dan jasa; penyediaan waktu akses ke situs web yang menampilkan materi multimedia; penyewaan WiFi portabel; penyewaan
alat dan instalasi telekomunikasi; penyewaan alat dan instrumen komunikasi; penyewaan alat dan instrumen komunikasi
komputer; penyewaan alat dan instrumen teleprocessing dan komunikasi komputer; penyewaan alat dan peralatan
telekomunikasi, penyewaan alat dan peralatan komunikasi; penyewaan alat faksimili; penyewaan alat pengirim pesan;
penyewaan alat telepon; penyewaan bilik telepon; penyewaan fasilitas konferensi video; penyewaan fasilitas penyiaran radio
dan televisi; penyewaan fasilitas telekomunikasi; penyewaan kapasitas transmisi satelit; penyewaan peralatan konferensi
video; penyewaan peralatan penyiaran; penyewaan peralatan penyiaran radio dan televisi; penyewaan peralatan siaran radio;
penyewaan peralatan siaran televisi; penyewaan peralatan telekomunikasi; penyewaan peralatan telekomunikasi, termasuk
telepon dan alat faksimili; penyewaan peralatan untuk mengirimkan gambar; penyewaan perangkat dan peralatan
telekomunikasi yang memungkinkan koneksi ke jaringan; penyewaan saluran telekomunikasi; penyewaan set telepon,
faksimili, dan peralatan komunikasi lainnya; penyewaan smartphone; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host
database videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyewaan waktu akses ke database komputer;
penyewaan waktu akses ke informasi di jaringan komputer; penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global; penyewaan
waktu akses ke server database; penyiaran; penyiaran atau transmisi program televisi, yaitu kartun-kartun; 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; penyiaran dan transmisi program televisi; penyiaran dan transmisi program televisi
bayar per tayang; penyiaran dan transmisi program televisi kabel; penyiaran dan transmisi televisi interaktif, permainan
interaktif, berita interaktif, esport interaktif, hiburan interaktif dan kompetisi interaktif; penyiaran film dan program televisi
melalui layanan video-on-demand; penyiaran film gambar bergerak melalui Internet; penyiaran film kartun dan film animasi;
penyiaran fitur atau program film dan televisi, termasuk di Internet, di jaringan komunikasi seluler dan di media lain; penyiaran
fitur film dan televisi; penyiaran fitur film dan televisi melalui Internet; penyiaran fitur film dan televisi melalui jaringan
komunikasi seluler; penyiaran interaktif; penyiaran internet yang dispesialisasikan dalam permainan online; penyiaran konten
audiovisual dan multimedia melalui Internet; penyiaran konten audiovisual melalui Internet; penyiaran konten multimedia
melalui Internet; penyiaran konten video dan audio melalui Internet; penyiaran multimedia melalui Internet; penyiaran
multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; penyiaran nirkabel; penyiaran pemrograman video dan audio
melalui Internet; penyiaran program melalui internet; penyiaran program melalui jaringan komputer global; penyiaran program
teleshopping; penyiaran program televisi, film layar lebar, dan konten audiovisual dan multimedia lainnya melalui protokol
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Internet dan jaringan komunikasi; penyiaran protokol internet; penyiaran radio informasi dan program lainnya; penyiaran video
dan transmisi film dan film melalui Internet; penyiaran video melalui Internet; penyiaran video melalui Internet dan jaringan
komunikasi lainnya; penyiaran video, penyiaran rekaman video yang menampilkan musik dan hiburan, program televisi,
kartun, film, berita, olahraga, permainan, acara budaya, dan program terkait segala jenis hiburan, melalui jaringan komputer
global, komputer, dan jaringan komunikasi lainnya;; penyiaran, penyebaran, transmisi dan memprosesan gambar, grafik,
ilustrasi, suara, teks, audiovisual dan konten multimedia atau data lainnya melalui internet dan website, terminal komputer,
perangkat elektronik, DVD promosi, dan iklan bioskop; perpesanan store-and-forward elektronik; persewaan telepon;
pertukaran data elektronik yang disimpan dalam basis data yang dapat diakses melalui jaringan telekomunikasi; pertukaran
pesan elektronik melalui saluran obrolan, ruang obrolan dan forum Internet; pesan elektronik; pesan singkat; pesan teks
digital; podcasting; rental/ sewa dan leasing aparatus/ instalasi/ instrumen/ dan peralatan telekomunikasi yang tidak berkaitan
dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan profesional kegiatan pengembangan
profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; ruang obrolan virtual yang didirikan melalui pesan teks;
saluran telekomunikasi untuk pembayaran elektronik pembayaran mobile; saluran telekomunikasi untuk transaksi kartu kredit
dan debit dan kartu pembayaran; saluran telekomunikasi untuk transaksi tanpa kontak langsung dengan pengecer, pedagang,
dan vendor; sewa telepon seluler; siaran audio; siaran audio digital; siaran audio melalui Internet dan jaringan komunikasi
lainnya; siaran audio, video dan multimedia melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; siaran kabel program radio dan
televisi; siaran musik; siaran program radio; siaran program radio dan televisi; siaran program radio dan televisi dengan satelit;
siaran program radio dan televisi melalui jaringan kabel atau nirkabel; siaran program televisi; siaran program televisi bayar
per tayang; siaran program televisi kabel; siaran program televisi melalui Internet; siaran program televisi menggunakan
layanan televisi video sesuai permintaan dan bayar per tayang; siaran program televisi, film layar lebar, dan konten
audiovisual dan multimedia lainnya; siaran radio; siaran radio dan televisi; siaran radio internet; siaran radio kabel; siaran
televisi; siaran televisi berlangganan; siaran televisi kabel; siaran televisi satelit; streaming audio; streaming audio konten
melalui jaringan komputer global; streaming content audio visual dan multimedia melalui internet dan jaringan telekomunikasi
lainnya; streaming data; streaming materi audio dan video di Internet; streaming materi audio di Internet; streaming materi
audio, visual dan audiovisual melalui jaringan komputer global; streaming materi video di Internet; streaming permainan
elektronik melaluin internet; streaming rekaman audio dan video yang direkam sebelumnya yang menampilkan musik dan
hiburan musikal di Internet; streaming rekaman file musik audio dan video di Internet; streaming rekaman file musik, yang tidak
dapat didownload; streaming video; streaming video dari film independen; streaming video film dan film independen melalui
Internet; surat elektronik dan layanan pesan; telekomunikasi; telekomunikasi informasi (termasuk halaman web) program
komputer dan data lainnya yang tidak berkaitan dengan informasi bisnis pelatihan bisnis jaringan bisnis kursus pengembangan
profesional kegiatan pengembangan profesional dan standar pengaturan untuk tata kelola perusahaan; telekomunikasi
informasi (termasuk halaman web), program komputer dan data lainnya; telekomunikasi interaktif; telekomunikasi radio;
telekomunikasi, selain penyiaran; teleprinting; transfer data; transfer data dengan telekomunikasi; transfer data digital; transfer
data digital melalui telekomunikasi; transfer data digital otomatis menggunakan saluran telekomunikasi; transfer data
elektronik; transfer data melalui Internet; transfer data melalui jaringan komputer; transfer data melalui layanan online; transfer
data nirkabel melalui Internet; transfer data nirkabel melalui protokol aplikasi nirkabel [WAP]; transfer data nirkabel melalui
telepon seluler digital; transfer data secara elektronik; transfer informasi dan data melalui Internet; transfer informasi dan data
melalui jaringan komputer; transfer informasi dan data melalui jaringan komputer dan Internet; transfer informasi dan data
melalui layanan online; transfer informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transfer informasi melalui Internet;
transfer informasi melalui jaringan komputer; transfer informasi melalui layanan online; transmisi audio, video dan data dengan
kabel, satelit, jaringan komputer, saluran telepon dan saluran ISDN; transmisi berita; transmisi berita dan informasi terkini;
transmisi berita elektronik; transmisi dan distribusi data atau gambar audiovisual melalui jaringan komputer global atau
Internet; transmisi dan distribusi data melalui jaringan komputer global; transmisi dan mengirim konten audio visual dan
multimedia melalui internet; transmisi dan penerimaan informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi; transmisi dan
pengiriman konten audio-visual, multimedia, dan digital langsung dan direkam sebelumnya untuk pihak lain melalui jaringan
nirkabel, internet, kabel, satelit, dan jaringan komputer global, regional, dan lokal; transmisi dan pengiriman konten media
audio-visual, multimedia dan digital yang dapat didownload dan tidak dapat didownload secara penuh, sebagian, dan klip dari
gambar bergerak, program televisi, video, video musik, dan musik; transmisi dan pengiriman suara, data, gambar, sinyal,
pesan, dan informasi; transmisi data; transmisi data antara sistem komputer berjaringan; transmisi data audio; transmisi data
audio melalui Internet; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna komputer; transmisi data dan dokumen
elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik; transmisi data
dan dokumen secara elektronik melalui perangkat elektronik; transmisi data dan dokumen secara elektronik melalui terminal
komputer; transmisi data dan informasi dengan komputer dan alat komunikasi elektronik; transmisi data dan informasi melalui
sarana elektronik, komputer, kabel, surat elektronik, televisi, sinar laser, satellite komunikasi atau komunikasi elektronik;
transmisi data dan informasi oleh komputer; transmisi data dan layanan penerimaan melalui sarana telekomunikasi; transmisi
data dan layanan telekomunikasi; transmisi data dengan cara elektronik; transmisi data dengan kabel; transmisi data digital;
transmisi data digital melalui Internet; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi
data elektronik nirkabel; transmisi data komputer; transmisi data melalui Internet; transmisi data melalui jalur ISDN; transmisi
data melalui jaringan komputer; transmisi data melalui jaringan komputer global; transmisi data melalui jaringan
telekomunikasi; transmisi data melalui jaringan telematik; transmisi data melalui saluran telepon; transmisi data melalui satelit;
transmisi data melalui surat elektronik; transmisi data oleh komputer; transmisi data oleh perangkat audio-visual yang
dikendalikan oleh perangkat pemrosesan data atau komputer; transmisi data oleh teletypewriter; transmisi data satelit;
transmisi data suara, gambar dan
video melalui Internet; transmisi data video; transmisi data video melalui Internet; transmisi data yang terkomputerisasi;
transmisi data, audio, video dan file multimedia; transmisi data, audio, video dan file multimedia, termasuk file yang dapat
diunduh dan file yang dialirkan melalui jaringan komputer global; transmisi data, pesan, dan informasi; transmisi data, pesan,
informasi dan gambar dengan bantuan komputer; transmisi data, suara, dan gambar; transmisi data, suara, dan gambar
melalui satelit; transmisi digital gambar; transmisi dokumen secara elektronik; transmisi elektronik audio, video dan data serta
dokumen lainnya di antara komputer; transmisi elektronik dan streaming konten media digital untuk orang lain melalui jaringan
komputer global dan lokal; transmisi elektronik dan transmisi ulang suara, gambar, dokumen, pesan dan data; transmisi
elektronik dari audio, video dan data serta dokumen lainnya melalui jaringan peer-to-peer; transmisi elektronik dari file audio
dan video yang streaming dan dapat diunduh melalui komputer dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi elektronik dari
pesan dan data instan; transmisi elektronik dari program komputer melalui Internet; transmisi elektronik data terenkripsi;
transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia; transmisi elektronik file audio dan video melalui jaringan
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komunikasi; transmisi elektronik file foto digital di antara pengguna Internet; transmisi elektronik file foto digital melalui jaringan
peer-to-peer; transmisi elektronik gambar dan foto melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik gambar, foto, gambar
grafik dan ilustrasi melalui jaringan komputer global; transmisi elektronik komunikasi faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari
faksimili; transmisi elektronik nirkabel dari sinyal suara, data, faksimili, gambar dan informasi; transmisi elektronik pesan
instan; transmisi elektronik tanpa kabel informasi digital; transmisi elektronik terenkripsi dan pengiriman data yang dipulihkan;
transmisi faksimili; transmisi file digital; transmisi film; transmisi film melalui Internet; transmisi foto secara elektronik; transmisi
foto secara elektronik melalui komputer; transmisi gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi gambar dengan
komputer; transmisi gambar elektronik nirkabel; transmisi gambar melalui Internet; transmisi gambar secara elektronik;
transmisi grafis ke telepon seluler; transmisi informasi; transmisi informasi basis data melalui jaringan telekomunikasi;
transmisi informasi basis data melalui 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; transmisi informasi dan gambar yang berkaitan dengan obat-obatan, obat-obatan dan kebersihan;
transmisi informasi dengan kode telematik; transmisi informasi di bidang audiovisual; transmisi informasi digital; transmisi
informasi elektronik; transmisi informasi elektronik nirkabel; transmisi informasi melalui Internet; transmisi informasi melalui
jaringan digital; transmisi informasi melalui jaringan kabel; transmisi informasi melalui jaringan komputer; transmisi informasi
melalui jaringan komunikasi elektronik; transmisi informasi melalui jaringan nasional dan internasional; transmisi informasi
melalui jaringan nirkabel; transmisi informasi melalui jaringan nirkabel atau kabel; transmisi informasi melalui jaringan
telekomunikasi optik; transmisi informasi melalui jaringan telematik; transmisi informasi melalui jejaring sosial (SNS); transmisi
informasi melalui kabel; transmisi informasi melalui komputer yang terhubung ke jaringan telematik yang sama; transmisi
informasi melalui komunikasi data untuk membantu pengambilan keputusan; transmisi informasi melalui radio; transmisi
informasi melalui satelit; transmisi informasi melalui sistem komunikasi video; transmisi informasi melalui telepon; transmisi
informasi oleh komputer; transmisi informasi oleh teletypewriter; transmisi informasi online; transmisi informasi pasar saham
melalui media telekomunikasi; transmisi informasi tentang berbagai topik; transmisi informasi tentang berbagai topik, termasuk
on-line dan melalui jaringan komputer global; transmisi kabel suara, gambar, sinyal dan data; transmisi kartu ucapan online;
transmisi komunikasi terenkripsi; transmisi konten audio; transmisi konten audio dan video melalui Internet; transmisi konten
audio dan video melalui jaringan komputer; transmisi konten audio dan video melalui kabel; transmisi konten audio dan video
melalui satelit; transmisi konten audio melalui Internet; transmisi konten multimedia melalui Internet; transmisi konten televisi;
transmisi konten video melalui Internet; transmisi konten yang dibuat pengguna melalui Internet; transmisi musik digital;
transmisi pesan dan data satelit; transmisi pesan dan data satelit untuk navigasi melalui udara; transmisi pesan dan data
secara elektronik; transmisi pesan dan gambar melalui jaringan komputer; transmisi pesan elektronik; transmisi pesan melalui
Internet; transmisi pesan melalui jaringan komputer; transmisi pesan oleh komputer; transmisi pesan oleh teletypewriter;
transmisi pesan satelit; transmisi pesan secara elektronik; transmisi pesan yang disandikan; transmisi pesan, data, dan konten
melalui Internet dan jaringan komunikasi lainnya; transmisi pesan, data, dan konten melalui Internet dan komputer lainnya
serta jaringan komunikasi; transmisi pesan/ gambar melalui seluler dan internet; transmisi pesanan elektronik; transmisi
podcast; transmisi program periklanan dan komunikasi periklanan media melalui jaringan komunikasi digital; transmisi program
radio; transmisi program radio dan televisi; transmisi program radio dan televisi melalui satelit; transmisi program televisi;
transmisi program televisi bayar per tayang; transmisi program televisi kabel; transmisi radio; transmisi radio dan televisi;
transmisi radio kabel; transmisi rekaman suara dan visual melalui jaringan; transmisi satelit; transmisi siaran audio dan video
digital melalui jaringan komputer global; transmisi sinyal darurat; transmisi sinyal data; transmisi sinyal satelit; transmisi sinyal
suara; transmisi sinyal suara nirkabel secara elektronik; transmisi sinyal suara, gambar dan data; transmisi suara dan gambar
antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi suara dan gambar melalui jaringan multimedia interaktif; transmisi suara
dan gambar melalui satelit; transmisi suara dan gambar melalui satelit atau jaringan multimedia interaktif; transmisi suara dan
gambar satelit; transmisi suara, data, gambar, sinyal, dan pesan elektronik dan digital; transmisi suara, gambar dan data serta
informasi elektronik lainnya dari segala jenis; transmisi suara, gambar dan data serta informasi elektronik lainnya dari segala
jenis melalui Internet; transmisi suara, gambar dan sinyal data; transmisi suara, gambar, dan data melalui Internet; transmisi
suara, gambar, sinyal dan data jaringan; transmisi suara, gambar, sinyal dan data satelit; transmisi suara, gambar, sinyal dan
data satelit, kabel dan jaringan; transmisi suara, video, dan informasi; transmisi surat dan pesan elektronik; transmisi teks;
transmisi teks melalui Internet; transmisi telegram; transmisi televisi; transmisi televisi kabel; transmisi telex; transmisi video;
transmisi video interaktif melalui jaringan digital; transmisi video melalui jaringan digital; transmisi video, film, lukisan, gambar,
teks, foto, game, konten buatan pengguna, konten audio, dan informasi melalui Internet; transmisi video-atas permintaan;
transmisi webcast; transmisi, penerimaan dan pemrosesan sinyal berkode dan darurat; transmisi, penyiaran dan penerimaan
audio, gambar diam dan bergerak, teks dan data dengan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, gambar diam
dan bergerak, teks dan data melalui jaringan komputer; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan
bergerak, teks dan data; transmisi, penyiaran dan penerimaan audio, video, gambar diam dan bergerak, teks dan data secara
real time===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker kecantikan untuk tangan; Sediaan kosmetik untuk kuku; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; krim
pelembab kulit [kosmetik]; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu
untuk perawatan kulit; pelindung matahari (kosmetik); sabun wajah tanpa obat; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan
perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik===
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk
perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar
media; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu
(dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk
seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk
bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan
mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi
untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria
(terbuat dari kulit); Dompet rajut; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet
wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus
koin dan tas; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kulit
dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet wanita;
Pegangan untuk tas; Penutup tas; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu
untuk tas; TAS PELANA; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk tas; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk tas; Tas
(selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan
surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berbahan kain batik; Tas berbahan kain lurik; Tas berkemah;
Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas
buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali
pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari
kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil
dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas
kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk
keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung
yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai
ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat kartu [dompet]; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam mulia;
alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; bagian logam untuk tas; bandana untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi,
tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bulu imitasi; cambuk,
pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi
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kupu-kupu untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet;
dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit;
dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala
rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang
dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan
pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin;
dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling
kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci;
dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet
menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet
saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang
yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita;
dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet
yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-
bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; grip [tas]; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas hujan
untuk anjing [pakaian untuk hewan]; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (tas) anti air; kantong gantung
pakaian beresleting; karakasa [payung kertas Jepang]; kasing kartu kredit [dompet]; kekang untuk hewan [pakaian kuda];
kerangka tas; kerangka tas tangan; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper besar,
koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit atau kulit imitasi;
kotak kulit imitasi; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak topi dari kulit atau kulit
imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit
imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung,
tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas
kulit imitasi; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; label bagasi kertas; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan
dalam manufaktur; moleskin [kulit imitasi]; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk
hewan]; omamori-ire [tas pesona]; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; pakaian untuk
bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian untuk kuda
poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; pegangan untuk memegang tas belanja; pembawa
pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pemegang koin dalam bentuk
dompet; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda]; penutup tas; perlengkapan pakaian kuda; portofolio tipe
tas kerja; rangka tas tangan; ransel [tas sekolah Jepang]; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit
imitasi; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk
hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; tag tas golf dari kulit; tali kekang dari kulit imitasi; tali untuk dompet [tas]; tali
untuk dompet koin; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong]
dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas
alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk
digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas
belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja
pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit
imitasi; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong;
tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas
diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas
genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas
jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing
serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian
untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang dipasang di pergelangan
tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas
kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas
kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas kosmetik portabel
(yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas
lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet; tas mandi untuk
wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet
saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba
guna; tas organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan
untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-barang perawatan
pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi (yang
dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul; tas
plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas punggung anak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang
belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai; tas sekolah; tas
sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk
menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk perjalanan; tas serba guna untuk membawa barang; tas
serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas
tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil
(tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita;
tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas
travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris perjalanan; tas untuk
bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk kemasan terbuat dari kulit; tas
untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa hewan peliharaan;
tas untuk membawa mainan; tas untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung;
tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang dilengkapi roda; tas yang
terbuat dari kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual
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kosong; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat
kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari
kulit imitasi; tempat kartu telpon (dompet); tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; train case (tas); ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 19:46:11
540   EtiketDID2022066658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komp DKI Jaya Blok J No. 29, Kel. Sunter Jaya, Kec.Tanjung Priok, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14360

VANIA CHINKA SARASWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIKINI HOLIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Bikini Holic adalah sebuah penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju renang; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian pantai; Pakaian penutup di pantai; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita

yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates); baju renang one-piece; bikini; bikini top; celana bikini; chemises (jenis
pakaian dalam 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; sundresses===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 20:04:45
540   EtiketDID2022066661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GRAND PURI GRISENDA BLOK GA NO. 17, RT 007/010, KEL. KAPUK MUARA,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

FERRY CHAIYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLix.Co.Bag
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah dan Hijau/biru
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung, tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet,

smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak
termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk
perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar
media; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu
(dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk
seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk
bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches), tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan
mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi
untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria
(terbuat dari kulit); Dompet rajut; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet
wanita (terbuat dari kulit); Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita; Grip untuk tas; Item kulit kecil khusus
koin dan tas; Kantong untuk tas kecil dipakai di pinggang; Kantong untuk tas pinggang; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kulit
dan kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet wanita;
Pegangan untuk tas; Penutup tas; Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu
untuk tas; TAS PELANA; Tali bahu untuk dompet wanita; Tali bahu untuk tas; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk tas; Tas
(selain tas sekali pakai); Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan
surat dan dokumen dari kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi
mobil); Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit;
Tas alat selam; Tas anak; Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berbahan kain batik; Tas berbahan kain lurik; Tas berkemah;
Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas
buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas kantor, koper, tali, label, tali
pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik dijual kosong; tas besar
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untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting; tas tangan; ransel;
dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; koper;
tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit atau kulit imitasi; dompet
kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan
koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas hipster; Tas jinjing terbuat dari
kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kartrid; Tas kecil
dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas
kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas organizer; Tas organizer untuk
keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita; Tas punggung; Tas punggung
yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali serut yang digunakan sebagai
ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas surat dari kulit [sampul]; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat kartu [dompet]; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam mulia;
alat kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; bagian logam untuk tas; bandana untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi,
tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bulu imitasi; cambuk,
pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi
kupu-kupu untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet;
dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dan tempat kartu kredit;
dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet jala
rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu; dompet kartu [barang
dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu kredit dengan
pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin;
dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam mulia; dompet kopling
kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci;
dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas]; dompet
menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil]; dompet
saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang
yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet untuk pegangan kunci; dompet wanita;
dompet yang dipasang di pergelangan tangan [dompet uang]; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; dompet
yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan; dompet, bukan dari logam mulia; eco-
bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; grip [tas]; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; jas hujan
untuk anjing [pakaian untuk hewan]; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (tas) anti air; kantong gantung
pakaian beresleting; karakasa [payung kertas Jepang]; kasing kartu kredit [dompet]; kekang untuk hewan [pakaian kuda];
kerangka tas; kerangka tas tangan; klip yang dijepit di bagian luar tas atau dompet sebagai aksesori dekoratif; koper besar,
koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi untuk
bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit atau kulit imitasi;
kotak kulit imitasi; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak topi dari kulit atau kulit
imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit
imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung,
tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas
kulit imitasi; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; label bagasi kertas; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan
dalam manufaktur; moleskin [kulit imitasi]; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk
hewan]; omamori-ire [tas pesona]; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian hewan peliharaan; pakaian kuda; pakaian untuk
bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk kuda; pakaian untuk kuda
poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; pegangan untuk memegang tas belanja; pembawa
pakaian untuk gaun; pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pemegang koin dalam bentuk
dompet; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda]; penutup tas; perlengkapan pakaian kuda; portofolio tipe
tas kerja; rangka tas tangan; ransel [tas sekolah Jepang]; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit
imitasi; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk
hewan]; snoods for pets [pakaian untuk hewan]; tag tas golf dari kulit; tali kekang dari kulit imitasi; tali untuk dompet [tas]; tali
untuk dompet koin; tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop,
kantong] dari kulit, untuk kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong]
dari kulit, untuk pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas
alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu anak-anak; tas bahu untuk
digunakan oleh anak-anak; tas barang-barang perlengkapan untuk bepergian (travel) dijual kosong; tas barel; tas belanja; tas
belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja dua roda; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja
pakai ulang; tas belanja tekstil; tas belanja terbuat dari kulit; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas bepergian dari kulit
imitasi; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa
sejumlah barang; tas bucket; tas buku; tas buku sekolah; tas bulu tiruan; tas bumbags; tas crossbody; tas cukur dijual kosong;
tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas
diplomatik; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas
genggam; tas gimnastik; tas handuk; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas
jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing
serbaguna; tas jinjing untuk botol minuman anggur; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk
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membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk membawa pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas jinjing yang
dipasang di pergelangan tangan; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas kecil (tas) anti
air; tas kecil dari kulit; tas kecil dengan ritsleting untuk membawa berbagai sediaan; tas kecil penyimpan surat dan dokumen;
tas kecil untuk pria; tas kerja; tas konser; tas kosmetik atau perlengkapan mandi dijual kosong; tas kosmetik dijual kosong; tas
kosmetik portabel (yang dijual kosong); tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas
kunci; tas kurir; tas lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas mandi untuk membawa perlengkapan toilet;
tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas mandi, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-
bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas olahraga; tas
olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakaian untuk bepergian; tas pakaian untuk
berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat pendakian gunung; tas penyusun barang-
barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil [kosong]; tas perjalanan; tas
perlengkapan mandi (yang dijual kosong); tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas
pinggang; tas pinggul; tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas punggung anak; tas punggung yang didesain untuk
melindungi tulang belakang; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas sabuk dan tas pinggul; tas santai;
tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang
untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu bot; tas sepatu untuk perjalanan; tas serba guna untuk membawa
barang; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tahan air yang khusus dibentuk untuk melindungi tas punggung; tas
tangan; tas tangan [slouch handbags]; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang terbuat dari kulit dan kain; tas
tangan kecil (tas tangan); tas tangan kecil [dompet]; tas tangan pria; tas tangan untuk pesta; tas tangan untuk wanita; tas
tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas tangan, dompet dan dompet; tas travel; tas travel dengan pesawat
terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas untuk aksesoris
perjalanan; tas untuk bepergian; tas untuk bepergian dari kanvas; tas untuk berkemah; tas untuk bermalam; tas untuk
kemasan terbuat dari kulit; tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk
membawa hewan peliharaan; tas untuk membawa mainan; tas untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian
olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas yang
dilengkapi roda; tas yang terbuat dari kulit imitasi; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan yang dijual
kosong; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu dalam bentuk dompet; tempat
kartu kredit [dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari
kulit imitasi; tempat kartu telpon (dompet); tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; train case (tas); ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang
diadaptasi untuk tongkat mendaki gunung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 20:06:00
540   EtiketDID2022066662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEJAGALAN NO 27 RT.001 RW.002, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11240

MENGKY MANGAREK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Multi Medika Internasional
Merek Kata dan Lukisan

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

jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk
keperluan kosmetik; Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kapas wajah untuk
kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik menggunakan
bahan alami; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; 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); 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, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan
kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk
kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah
[facial scrub] kosmetik; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi
dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik;
Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk
keperluan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Toner (cairan penyegar
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wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
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 wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; cat kuku (kosmetik); cocoa butter untuk keperluan kosmetik; concealer
[kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan 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 pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); glitter untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas untuk
keperluan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kosmetik;
kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dan alat rias/pembersih
badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan kosmetik;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan
sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala;
kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; 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; krim after-sun
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 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 malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata
untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik];
krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya
untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan 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; kristal mandi untuk keperluan 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 perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik;
lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; masker
lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker wajah kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan 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; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih 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; penyeka, tisu dan handuk
kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; persiapan
kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pewarna kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; 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]; sabun kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub pengelupasan kulit
untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan;
sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk 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 wajah
dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu setelah matahari
[kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi
dengan sediaan kosmetik; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit untuk penggunaan kosmetik;
toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; tonik rambut untuk keperluan
kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Halaman 583 dari 1012



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 20:06:30
540   EtiketJID2022066663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. H COKONG KAV C.6, APRTN VERDE UNIT 805, RT. 010/007, KEL. KARET,
KEC. SETIABUDI, JAKARTA SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

MONESH DILEEP AMARNANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LE CIELO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyewaan villa; Perhotelan; Restoran; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 20:29:14
540   EtiketDID2022066667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL JAYANTI. NO 88 B  RT 001 RW 002 LENTENG AGUNG  JAGAKARSA, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12630

IR. BUDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QASHWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Qashwa artinya Unta milik  Rasulullah SAW
591 Uraian Warna : Hijau, kuning, merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sabun Cuci Piring===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 20:38:00
540   EtiketDID2022066668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nogorojo Nomor 183 Gowok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55281
AFIS FITRAYANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nobeti
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik dan make-up; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 20:40:11
540   EtiketDID2022066669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PEJAGALAN NO. 27 RT.001 RW.002, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11240

MENGKY MANGAREK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Multi Medika Internasional
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Multi Medika Internasional
591 Uraian Warna : Biru, Ungu, Pink, Kuning, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Komputer; Komputer layar sentuh; Peralatan elektronik digital yang digunakan pada bagian anggota badan (misal

dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga menampilkan telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk
melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet
dan komputer-komputer yang portabel; Perangkat lunak komputer & publikasi secara elektronik yang diberikan online dari data
base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian data elektronik;
Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; adapter jaringan komputer; adaptor kartu komputer; alat
penyimpan data komputer; frame monitor komputer; hard disk kosong untuk komputer; hard drive untuk komputer; hub,
sakelar, dan router jaringan komputer; kabel komputer; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keypad komputer;
komputer; komputer laptop; komputer netbook; komputer notebook; komputer super; komputer tablet yang dapat dilipat;
komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer, video dan program serta piranti lunak permainan elektronik
interaktif; layar komputer; membawa tas untuk komputer notebook; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; monitor
[perangkat keras komputer]; monitor [program komputer]; monitor komputer; monitor layar komputer; motherboard komputer;
motherboard komputer dan motherboard; mouse [periferal komputer]; mouse komputer tanpa kabel; netbook [komputer];
papan tombol komputer; penutup untuk komputer tablet; peralatan komputer; perangkat input untuk komputer; perangkat keras
penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan
meningkatkan situs web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi
mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak permainan komputer, direkam;
perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang
memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat memori komputer;
perangkat penyimpanan data komputer; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk digunakan dalam
bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti lunak untuk
memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; printer komputer; program komputer untuk digunakan dalam
perdagangan saham dan obligasi; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer
untuk video dan permainan komputer; program komputer, direkam; program pengoperasian komputer; program pengoprasian
komputer terekam; program permainan komputer, permainan LCD yang dapat dibawa.; sakelar jaringan komputer; server
jaringan komputer; server-server untuk web hosting; sistem operasi komputer; speaker untuk komputer; tas dan ransel
komputer; tas komputer===
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Alamat Pemohon
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: Jl. Jhoni Anwar Blok C No. 11 RT 002 RW 004 Kampung Olo, Kota Padang,
Sumatera Barat, 25143

Harry S. Algamar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: subsTANCE The BOARDRIDING store
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk pakaian, kaos, celana pendek, wetsuit untuk berselancar; Jasa eceran dan grosir yang

diberikan dalam kaitannya dengan pakaian, alas kaki, tutup kepala, tas, aksesoris mode, barang olahraga; Jasa pengadaan
kerjasama untuk keuntungan pihak lain dari pakaian, tutup kepala dan alas kaki, perhiasan, jam tangan, aksesoris mode,
tekstil, kosmetik, sediaan untuk perlengkapan mandi yang tidak mengandung obat,

produk perawatan, peralatan perawatan, peralatan mandi yang tidak mengandung obat, [kosmetik], kacamata, tempat untuk
membawa, barang dari kulit, tempat dan penutup untuk telepon genggam, tablet, laptop, koper, label untuk koper, tempat dan
penutup paspor, dompet, tas tangan dan segala macam tas, buku, lilin, perlengkapan audio, perangkat pendengar yang
diletakkan di kepala, tempat pengeras suara, pengeras suara nirkabel, perangkat pendengar yang diletakkan di dalam telinga
yang memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang tersebut; Jasa penjualan ritel dan grosir
untuk pakaian bersepeda; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi,
kacamata, kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko on-line dan
gerai yang menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala
keperluan, tas tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas
jinjing; Jasa toko ritel yang menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Jasa-jasa
ritel yang berkaitan dengan pakaian dan aksesoris, tas, souvenir; Layanan agen penjualan yang menampilkan pakaian;
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Layanan bisnis, yaitu, administrasi bisnis perusahaan dan operasi toko ritel yang menampilkan pakaian, aksesori pakaian, alas
kaki, koper, ransel dan peralatan luar ruang; Layanan toko ritel yang menampilkan hiasan untuk pakaian; Layanan toko ritel
yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian tidur; Penjualan pakaian,;
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan,
barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, alas kaki, penutup kepala, kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi,
pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa
kacamata, aksesoris untuk telepon dan tablet, perhiasan, jam tangan, barang-barang terbuat dari kulit, pakaian, sepatu, topi,
kaus kaki, pakaian yang terkoneksi dengan teknologi, pakaian pintar, sepatu yang terkoneksi dengan teknologi, sepatu pintar;
Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Penyediaan layanan
pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi
mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko
yang menjual kaca, kaca mata (optik), bingkai kacamata, rangka kaca mata, kaca mata pelindung matahari, tempat-tempat
kaca mata, lensa kontak, wadah-wadah untuk lensa kontak, tali kaca mata, kaca mata anti silau, tas, tas ransel, tas
selempang, dompet, koper, kulit, kulit Imitasi, payung, tongkat, kantong untuk pendaki gunung, jam, tali jam tangan , rantai jam
tangan, kotak jam tangan, perhiasan, gelang, kalung, cincin, bros(perhiasan), logam mulia, baju, celana, t-shirt, sepatu,
sandal, sepatu sandal, ikat pinggang, topi, jaket, sarung tangan (pakaian), tenda-tenda, tali-tali, tambang, tempat tidur
gantung, jala-jala, terpal plastik, karung plastik, jaring-jaring, kerai diluar ruangan; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor
grosir untuk pakaian; jasa grosir untuk pakaian; 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 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-jasa grosir terkait kosmetik-
kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit,
tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang
tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk
rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan
grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas,
stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah
tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-
lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan
barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi
seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker
tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga
dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana
untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan, barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang
olahraga; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian; layanan grosir yang berkaitan
dengan pakaian; layanan pakaian eceran disediakan oleh departement store; layanan ritel atau layanan grosiran untuk
pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel untuk
pakaian; layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang
menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir menampilkan mantel (kecuali pakaian untuk penggunaan eksklusif untuk
olahraga dan pakaian tradisional Korea); layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko ritel dan layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian, alas kaki, tutup kepala, artikel olahraga, alat tulis, alat untuk merekam, transmisi dan
reproduksi suara dan gambar, buku, koran, majalah, publikasi, permainan video, mainan, boneka, lencana semua jenis,
gantungan kunci, tiket, jam tangan dan perhiasan, tas, koper, tas kerja, payung, bendera dan panji-panji, minuman beralkohol
dan non-alkohol, gula-gula, produk hiburan dan pendidikan interaktif, disk kompak interaktif, CD-ROM dan permainan
komputer, dapat diunduh aplikasi seluler, dan program komputer; layanan toko ritel menampilkan pakaian; 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===
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PT. PELITA INOVASI INTERNUSA

Nama Kuasa
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: HMED HerdanMed
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 10
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510 Uraian Barang/Jasa : ===-;-;-;-;-;; ANGGOTA BADAN PALSU; Adaptor untuk jalan nafas; Adaptor untuk tabung pemanas yang merupakan bagian
dari aparatus medis; Alas tilam steril (pembedahan); Alat Oftalmik; Alat Peningkatan Kulit Medis Menggunakan Laser; Alat
Potong Spuit (alat suntik) untuk keperluan medis; Alat anestesi (pembiusan); Alat bantu jalan beroda untuk membantu
pergerakan pasien; Alat bantu pernapasan bayi (CPAP); Alat bedah dilengkapi tabung kecil untuk membuat lubang pada
badan tempat buangan darah/nanah; Alat bekam (fleam); Alat diagnosa untuk keperluan medis; Alat diagnostik sinar-X; Alat
estetika kulit dengan stimulasi listrik untuk penggunaan medis; Alat estetika untuk kulit  (medis); Alat estetika untuk kulit
terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat kedokteran untuk melebarkan liang anggota badan umumnya, khususnya saluran
kencing (pembedahan); Alat kesehatan untuk mengangkat tubuh pasien lansia dan memindahkan ke tempat tidur.; Alat
kontrasepsi pesarium; Alat medis ECG berfungsi untuk mengetahui ritme jantung; Alat medis IBP tranduser berfungsi untuk
mengetahui tekanan darah dalam tubuh melalui darah; Alat medis Laryngoscope berfungsi untuk mambantu proses operasi;
Alat medis NIBP berfungsi untuk mengetahui tekanan darah dalam tubuh; Alat medis bipolar forcep berfungsi untuk cutting /
memotong jaringan ketika operasi; Alat medis filter suction berfungsi untuk menyaring bacteri; Alat medis monitor Ritme
jantung; Alat medis patient plate berfungsi untuk graunding ketika dilakukan pembedahan; Alat medis pensil ESU berfungsi
untuk cutting / memotong jaringan ketika operasi; Alat medis sensor SpO2 berfungsi untuk mengetahui kadar oksigen dalam
darah; Alat medis tabung penghubung berfungsi untuk selang yg digunakan untuk menyedot cairan seperti lendir dan darah;
Alat medis tip cleaner berfungsi untuk penghapus ketika penggambaran operasi; Alat medis transduser berfungsi untuk alat yg
digunakan untuk mengetahui detak jantung janin; Alat monitor jantung janin; Alat pacu jantung pasien (defibrillator); Alat
pelindung diri (APD) yaitu respirator untuk digunakan oleh tenaga medis dan tenaga kesehatan; Alat pemantau Kanker Rahim
(Serviks); Alat pemantauan denyut jantung pasien (Patient Monitor); Alat pemantauan denyut nadi pasien (Pulse meter); Alat
pembantu pernafasan orang yang mati lemas; Alat pemeriksa THT; Alat pemeriksa darah; Alat pemeriksa komposisi tubuh;
Alat pemeriksa lemak tubuh; Alat pemeriksa mata (optalmoskop); Alat pemeriksa saluran kencing; Alat pemeriksa telinga
bagian dalam (otoskop); Alat pemeriksa tenggorokan bagian dalam (Laringoskop); Alat pemeriksaan darah; Alat
pemeriksaan/pengecekan gula darah; Alat pendengar orang tuli berbentuk terompet; Alat penganalisa untuk penggunaan
medis; Alat pengebor gigi; Alat pengukur detak jantung; Alat pengukur kadar  kolesterol; Alat pengukur tekanan darah; Alat
pengukur tekanan darah arteri; Alat penjepit (pembedahan); Alat penyedot untuk operasi (vakum); Alat pijat bekam elektrik
untuk keperluan rumah tangga; Alat pijat estetika berfrekuensi tinggi untuk kulit (bukan untuk keperluan medis); Alat pijat
estetika terbuat dari bahan Grafena (medis); Alat pijat estetika untuk keperluan industry (untuk tujuan medis); Alat pijat estetika
untuk kulit untuk penggunaan medis; Alat pijat kecantikan untuk penggunaan komersial; Alat pijat kulit listrik untuk keperluan
rumah tangga; Alat pijat listrik portabel (medis); Alat pijat listrik untuk keperluan rumah tangga (untuk tujuan medis); Alat pijat
listrik untuk tubuh untuk keperluan estetika (medis); Alat pijat terbuat dari bahan Grafena; Alat pijat ultrasonik (Medis); Alat
rontgen untuk keperluan dokter hewan; Alat rontgen untuk keperluan gigi; Alat rontgen untuk pencitraan gigi; Alat suntik untuk
keperluan medis; Alat suntik untuk mengambil cairan dari tubuh; Alat terapi bekam; Alat terapi dan alat bantu yang
disesuaikan untuk penyandang disabilitas; Alat tes kehamilan; Alat test untuk jantung bayi; Alat tetes untuk keperluan medis;
Alat uji untuk keperluan medis; Alat uji visi; Alat ukur kadar gula (glukosa) dalam darah; Alat untuk memasukkan obat ke dalam
mulut hewan; Alat untuk menghilangkan kelenjar minyak pada kulit untuk penggunaan medis; Alat untuk pernafasan buatan;
Alat untuk terapi magnet; Alat yang dibentuk untuk melekatkan jaringan pada tulang (suture anchor); Anggota badan palsu;
Aparat dan instrumen untuk perawatan kulit; Aparat dan instrument pembedahan, pengobatan, kedokteran, kedokteran gigi
dan kedokteran hewan,  anggota badan, mata dan gigi palsu; Aparat dan peralatan urologi; Aparat perawatan kulit untuk
tujuan medis; Aparatus dan instrumen medis, gigi, dokter hewan, listrik dan bedah medis; Aparatus dan peralatan perawatan
gigi; Aparatus listrik pijat wajah untuk keperluan estetika dan rumah tangga (medis); Aparatus pemutih gigi dengan lampu
LED; Aparatus pernapasan medis; Aparatus pernapasan untuk unit perawatan intensif; Aparatus spirometri; Aparatus untuk
melatih otot untuk keperluan medis; Aparatus untuk mengukur sinyal tubuh sehubungan dengan analisa pasien; Aparatus
untuk perawatan garis-garis kulit halus di sekitar kening dan mata (glabellar), keriput di wajah, ketidaksimetrisan dan
kekurangan dan masalah kulit manusia; Apparatus yang digunakan dalam analisa medis; Bahan - bahan untuk penjahitan luka
bedah; Bahan cangkok tulang untuk keperluan gigi; Bahan implantasi regenerasi tipe tulang; Bahan penjahit luka; Bahan
regeneratif periodontal; Bantal angin untuk keperluan medis; Bantal kesehatan anti dengkur; Bantal terapi magnetik; Bantalan
atau tempelan pemanas untuk keperluan medis; Bantalan atau tempelan pemanas yang diaktifkan dengan udara untuk
keperluan medis; Bantalan panas untuk tujuan medis; Bantalan pemanas, listrik, untuk keperluan medis; Bantalan penyangga
perut; Barang-barang ortopedi; Barang-barang ortopedi, perban ortopedi untuk sendi-sendi, perban elastis, kit perban ortopedi
untuk sendi; Batu untuk Terapi; Bekam elektromagnetik; Belat (pembedahan); Ben Wa bola [dewasa bantu rangsangan
seksual]; Benang Bedah Untuk Kulit wajah; Benang bedah; Benda - benda ortopedik; Boneka cinta [boneka seks]; Botol
(tempat) kencing orang sakit (wadah); Botol susu dengan sendok integral; Cangkir menstruasi (untuk menyerap cairan haid);
Celemek medis untuk kedokteran gigi; Cermin untuk dokter bedah; Corong (mouthpieces) untuk peralatan pernapasan untuk
pasien; Corong untuk digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Defibrillator (alat analisis irama jantung); Deker Lutut
untuk terapi; Deker kaki untuk terapi; Deker tangan untuk terapi; Disain lensa eksklusif dijual sebagai komponen terpadu dari
lensa intraokular; Dot botol susu; Dot makan bayi; Dot untuk bayi; Dot untuk memberi makan bayi; Elemen penukar panas
(thermic siphons) untuk keperluan medis dan perawatan medis; Filter bakteri; Filter mekanis untuk aparatus pernapasan; Filter
panas dan kelembapan untuk aparatus pernapasan; Filter udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan;
Filter untuk keperluan medis untuk memurnikan udara untuk bernapas; Filter untuk penggunaan medis; Filter untuk sistem
pernapasan; Foto-foto sinar-X untuk keperluan medis; Gastroskopi (alat pemeriksa perut); Gelang akupuntur; Gelang untuk
digigit bayi yang sedang tumbuh giginya; Gelas bekam ultrasonik; Gelas bekam untuk terapi moksibusi; Gergaji untuk
keperluan pembedahan; Gigi palsu; Hemositometer (alat untuk perhitungan sel darah); Implan bedah terdiri dari bahan
buatan/tiruan; Implan ortopedi terbuat dari bahan buatan; Implan osseous terbuat dari bahan tiruan; Implan perbaikan tulang
yang tidak dapat terurai; Indikator karbon dioksida untuk keperluan medis; Indikator suhu untuk keperluan medis; Inhaler (alat
medis yang dihisap); Inhaler hidrogen (alat yang dihisap); Injektor cairan medis; Instalasi dan sistem suplai gas untuk
keperluan medis, terdiri dari aparatus dan alat tetap untuk mempersiapkan, memeriksa dan menyediakan gas untuk keperluan
medis; Instrumen bedah untuk menjahit; Instrumen dan peralatan bedah untuk operasi invasif minimal; Instrumen dan
peralatan medis dan bedah; Instrumen dan peralatan medis dan bedah mata; Instrumen diagnostic untuk keperluan medis;
Instrumen medis untuk pengujian penyakit menular; Instrumen medis yang disterilkan; Instrumen pengatur suhu untuk
keperluan medis; Instrumen pengukur suhu optik untuk keperluan inspeksi medis; Instrumen pengukur suhu untuk
penggunaan medis; Instrumen terapi panas; Instrumen tes sensitif suhu dan aparatus tes untuk keperluan medis; Instrumen
ventilasi pasien; Instrumen yang berkaitan dengan kesehatan umum, yaitu, instrumen kesehatan, kebugaran, olahraga, dan
sensor kesehatan, monitor, speaker dan display untuk mengukur, menampilkan, melacak, melaporkan, memantau,
menyimpan, dan mentransmisikan data biometrik, detak jantung, pergerakan tubuh, dan kalori yang terbakar; Instrument dan
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peralatan ginekologi; Insufflator (alat penghembusan - untuk keperluan medis); Jacksen ress berfungsi untuk alat bantu
pernapasan; Jaket Untuk Terapi; Jaket yang dilengkapi dengan pengikat; Jarum bekam; Jarum fistula; Jarum penguji untuk
keperluan medis; Jarum penjahit luka; Jarum suntik medis; Jarum suntik untuk rahim; Jas robot rangka tubuh untuk keperluan
medis; Jas untuk operasi; KASA STERIL UNTUK MEDIS; Kain gendongan [perban pendukung]; Kalung Untuk Keperluan
Terapi; Kalung untuk keperluan medis; Kantong Air Susu Ibu (ASI); Kantong Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Kantong
penampung darah untuk donor darah (Palang Merah Indonesia); Kantong untuk buang air kecil / kantong urine; Kantong untuk
pengiriman air, larutan garam dan cairan lain, dan kotak pembasmi kuman; Kantung penyimpan cairan (keperluan
pembedahan); Kantung untuk pemberian nutrisi melalui hidung untuk pasien yang tidak dapat makan (Parenteral Nutrition);
Kanula Oksigen (untuk keperluan medis); Kanula nasal untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Kaos kaki untuk
pembengkakan pembuluh darah; Kasur pijat untuk tujuan medis; Kateter untuk hemodialisis; Kateter untuk pencitraan
ekokardiografi intrakardiak; Katrid campuran bahan sodium hidroksida dan kalsium oksida (soda lime); Katup untuk aparatus
pernapasan; Kawat pengikat untuk gigi palsu; Kawat penuntun [alat bantu pembedahan]; Klip pengaman untuk dot bayi; Klip
tabung yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kompres termo elektrik (pembedahan); Kompresor (pembedahan);
Konektor trakeostomi; Konektor untuk filter untuk sistem pernapasan; Konektor untuk pelembab, ruang pelembapan dan
nebuliser yang merupakan bagian dari aparatus medis; Kotak yang dipersiapkan untuk alat-alat medis dan untuk digunakan
dokter; Kotak yang dipersiapkan untuk peralatan medis dan untuk digunakan ahli bedah; Kotak yang dipersiapkan untuk
peralatan medis dan untuk digunakan dokter; Kursi pijat; Kursi toilet untuk keperluan medis; Kursi untuk Pemeriksaan gigi dan
aksessoris gigi lainnya; Kursi untuk kebidanan (Untuk medis); Kursi untuk keperluan medis atau kedokteran gigi; Label
pengukur suhu untuk keperluan medis; Lampu bedah; Lampu untuk keperluan medis; Lampu untuk penyinaran diruang
operasi (operating lamp); Lampu unutk keperluan medis; Lanset, pisau bedah kecil; Lanset/pisau bedah mata dua; Lensa
(pengganti mata) untuk bedah implantasi; Lensa ortokeratologi; Liontin Untuk Terapi; Lithotripters; Loader jahit untuk
instrumen bedah untuk menjahit; MIKROSENSOR nirkabel implan untuk digunakan dalam bidang kedokteran;
MIKROSENSOR untuk tujuan medis; MIKROSENSOR untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; Mainan seks;
Masker LED untuk tujuan terapeutik; Masker bedah ber-filter tinggi; Masker bedah sekali pakai; Masker bedah yang dapat
dipakai ulang; Masker hidung untuk pernapasan buatan untuk keperluan medis; Masker medis; Masker oral untuk pernapasan
buatan untuk keperluan medis; Masker pembiusan; Masker pernapasan untuk bantuan pernapasan untuk keperluan medis;
Masker pernapasan untuk pernapasan buatan; Masker untuk pernapasan non-invasif; Masker untuk terapi wajah; Masker
wajah anestesi; Masker wajah bio terapi; Masker wajah untuk penggunaan medis; Matras Decubitus Untuk keperluan Medis;
Matras Untuk Terapi; Matras angin untuk keperluan medis; Meja bedah; Membran gigi untuk digunakan dalam regenerasi
jaringan periodontal; Membran untuk penyaringan [medis]; Mesin Hemodialis; Mesin Sinar-X untuk keperluan medis (alat
rontgen); Mesin dan peralatan medis; Mesin dialisis (untuk keperluan pencucian darah); Mesin facial wajah yang berfungsi
untuk membersihkan wajah dari kotoran-kotoran sisa make up dan mengangkat lapisan sel-sel kulit mati; Mesin laser
fractional C02 yang berfungsi untuk mengatasi problem kulit seperti strectmark (paska kehamilan) dan mengatasi kulit yang
mengendur; Mesin listrik pengelupas kulit wajah untuk keperluan rumah tangga; Mesin listrik portabel pengelupas kulit wajah
(medis); Mesin untuk menghilangkan tato; Mucosa buatan; Nebuliser portabel untuk keperluan medis; Nebulizer untuk
pemberian aerosol ke sistem pernafasan pasien; Optalmoskop (alat diagnostik mata); Opthalmometer (alat diagnostik mata);
Otomat aerosol untuk keperluan medis; PERLAK BAYI; Pakaian kompresi ketat untuk keperluan medis; Pakaian medis;
Pakaian untuk pemeriksaan pasien; Pakaian untuk ruang operasi; Pass Box Antiradiasi untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Box untuk keperluan laboraturium yang
digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pass Through Box untuk keperluan
laboraturium yang digunakan untuk transfer barang antara dari dalam ruang steril ke luar ruangan; Pelapis dijual sebagai
komponen terpadu dari implan ortopedi buatan; Pelapis dijual sebagai komponen terpadu dari implan ortopedi buatan yang
digunakan dalam rekonstruksi sendi atau operasi penggantian sendi; Pelat pemanas untuk pelembab untuk digunakan dengan
aparatus pernapasan medis; Pelembab untuk pernapasan; Pembersih lidah; Pembersih pori untuk keperluan medis; Pemindai
optik untuk keperluan inspeksi medis; Pencegahan kehamilan bukan dari bahan kimia; Pendan untuk anestesi; Pendan untuk
bedah; Pengganti rambut; Pengganti tulang / tulang rawan / ligamen dan tendon; Pengganti tulang untuk keperluan bedah;
Penghangat tubuh bayi; Penghilang pokok bedah; Pengikat untuk pelembab dan nebuliser yang merupakan bagian dari
aparatus medis; Penjepit untuk dot bayi; Penopang kaki bertelapak datar; Penukar kelembapan untuk penggunaan medis
dalam mentransfer panas dari napas yang dihembuskan ke napas yang dihirup; Penunjang pergelangan tangan untuk
keperluan medis; Penutup kepala untuk keperluan medis (nurse cap); Penyangga (pendukung) medis yang ketat saat
dikenakan; Penyangga (pendukung) ortopedi; Penyangga (pendukung) untuk keperluan medis; Penyangga tapak kaki untuk
alas kaki; Penyangga-penyangga untuk tujuan medis; Penyemprot untuk keperluan medis; Perabot khusus dibuat untuk
keperluan medis; Peralatan (terapeutik) untuk membersihkan, merawat, mengkondisikan, memperbaiki, mengencangkan,
mengelupas dan memperbarui kulit; Peralatan Kecantikan; Peralatan Kecantikan Frekuensi Radio; Peralatan Laboratorium
untuk Tujuan Diagnostik Medis; Peralatan Terapi Yang Menggabungkan Fasilitas Pijat; Peralatan Untuk Digunakan Dalam
Analisis Medis; Peralatan akupunktur listrik; Peralatan bantu pernapasan hidung; Peralatan bedah; Peralatan dan instrumen
dokter hewan; Peralatan dan instrumen medis; Peralatan dan instrumen medis untuk operasi didalam ruangan modular;
Peralatan dan instrumen medis untuk pemberian obat transdermal yang terdiri dari jarum mikro dan tempelan perekat;
Peralatan dan perangkat medis yaitu monitor dan sensor pasien nirkabel; Peralatan dan perangkat medis yaitu sensor dan
alarm medis untuk memantau dan mengukur sifat darah dan pernapasan serta kondisi fisiologis lainnya; Peralatan dan
perkakas pembedahan; Peralatan dan perlengkapan pijat dan mobilitas; Peralatan dan perlengkapan untuk keperluan bedah,
medis, gigi, kedokteran hewan; Peralatan hemodialisis; Peralatan infus untuk tujuan terapi; Peralatan infus untuk tujuan terapi
(infusion pump); Peralatan kesehatan umum, yaitu kesehatan, kebugaran dan olahraga, serta sensor, monitor dan layar
kesehatan untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan mengirimkan data biometrik, detak jantung,
pergerakan badan serta pembakaran kalori; Peralatan medis pengukur kekuatan paru-paru (Spirometer); Peralatan medis
untuk pengujian diagnostik in vitro; Peralatan medis yang telah disterilisasi anti kuman; Peralatan microdermabrasion;
Peralatan ortodontik (untuk perawatan gigi); Peralatan pelembab (humideifer) untuk digunakan dengan aparatus terapi
pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer)  untuk digunakan dengan aparatus pernapasan; Peralatan pelembab (humidifer)
untuk keperluan medis dan perawatan medis; Peralatan pemanas untuk keperluan pertolongan pertama; Peralatan pencitraan
resonansi magnetik; Peralatan perawatan gigi menggunakan listrik; Peralatan pernapasan medis dengan pelembab gas
pernapasan dan sumber aliran yang terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke
pasien yang bernapas secara spontan melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan
pernapasan medis portabel, yang dioperasikan dengan baterai dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang
terhubung untuk mengirimkan kecepatan aliran tinggi dari campuran udara/oksigen ke pasien yang bernapas secara spontan
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melalui masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Peralatan pernapasan medis untuk digunakan dalam
terapi CPAP untuk pasien yang bernapas secara spontan; Peralatan pernapasan neonatal untuk digunakan dalam terapi
CPAP; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk digunakan dengan
sumber oksigen portabel, khususnya silinder oksigen; Peralatan pernapasan portabel untuk pasien untuk dihubungkan dengan
suplai gas pusat stasioner, eksternal; Peralatan pernapasan portabel yang dioperasikan dengan baterai untuk pasien;
Peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan dan sumber aliran yang terhubung; Peralatan pijat;
Peralatan pijat dengan menggunakan getaran; Peralatan resusitasi (alat bantu pernapasan); Peralatan tomografi untuk
keperluan medis; Peralatan transpirasi medis; Peralatan uji diagnostik medis; Peralatan untuk digunakan dalam analisa medis;
Peralatan untuk digunakan dalam analisis medis patologi anatomi yaitu cover glass, coating slide, object glass, casette
embedding, reagensia; Peralatan untuk keperluan diagnostic (medis); Peralatan untuk memijat mata; Peralatan untuk
menstimulasi kulit; Peralatan untuk pengujian darah; Peralatan-peralatan electrothermic rumah tangga untuk tujuan
kecantikan; Perangkap air yang merupakan bagian dan/atau aksesoris untuk aparatus medis; Perangkat Pelindung Mata;
Perangkat Pencuci Wajah; Perangkat alat bantu tidur dengan pancaran cahaya; Perangkat medis, yaitu, monitor pasien untuk
memantau properti darah, properti jaringan, denyut nadi atau properti pernapasan dan sensor pemantauan pasien; Perangkat
medis- yaitu- monitor pasien berupa perangkat medis portabel dengan sensor untuk memantau gerakan fisik pasien yang
memakai atau membawa perangkat- dan sensor pemantauan pasien; Perangkat pemberian obat untuk subkutan implan;
Perangkat saluran selang darah (Blood Tubing Line Set); Perangkat tabung pernapasan sekali pakai untuk aparatus
pernapasan; Perangkat tabung pernapasan untuk aparatus pernapasan; Perangkat tabung pernapasan yang dapat disterilkan;
Perban suspensi; Perban untuk membantu persendian, anatomi; Perkakas dan pesawat pembedahan, pengobatan,
kedokteran, kedokteran gigi dan kedokteran hewan, lengan mata dan gigi palsu, barang-barang ortopedi, bahan-bahan
benang bedah; Perkakas-perkakas dan pesawat-pesawat analisis yang termasuk dalam kelas 10; Perlak untuk bayi yang tidak
berdaya untuk buang air kecil atau besar; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas ilmu kedokteran yang termasuk dalam
kelas 10; Pisau anatomi/pisau bedah; Pisau corn (untuk keperluan medis); Pistol pijat listrik; Pompa buah dada untuk
mengeluarkan air susu (Pompa ASI); Pompa dan kompresor untuk keperluan medis; Pompa jarum suntik dan pompa infus;
Pompa makan enteral (feeding pump); Pompa udara untuk digunakan dengan aparatus pendukung pernapasan; Pompa untuk
menyalurkan makanan [alat medis]; Probe suhu udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Probe
suhu untuk keperluan medis; Rapid test; Ray ultraviolet lampu untuk kegunaan medis; Regulator vakum untuk keperluan
medis; Respirator neonatal asphyxia; Respirator untuk pemberian nafas buatan; Robot bekam; Robot penunjang pengobatan
dalam, dan mesin serta instrumennya; Robot untuk keperluan bedah; Ruang pelembapan untuk peralatan pernapasan; Ruang
pelembapan untuk sistem tabung pernapasan; SIKAT MULUT DAN BAYI; Sabuk hernia; Sabuk penyangga perut bagian
bawah; Saluran pembuangan untuk keperluan medis; Saluran saraf buatan; Sarung tangan karet untuk untuk tujuan medis;
Sarung tangan lateks obgyn untuk keperluan medis; Sarung tangan lateks untuk keperluan bedah; Sarung tangan lateks untuk
keperluan medis; Sarung tangan nitrile untuk keperluan medis; Sarung tangan pelindung untuk tujuan bedah; Sarung tangan
pelindung untuk tujuan gigi; Sarung tangan pelindung untuk tujuan hewan; Sarung tangan pelindung untuk tujuan medis;
Sarung tangan pemeriksaan untuk tujuan medis; Sarung tangan untuk keperluan medis; Scanner CT Sinar-X; Selang infus;
Selimut Untuk Terapi; Semprotan saluran kencing; Sensor optik untuk mendeteksi kadar air dalam ruang pelembapan untuk
aparatus pernapasan medis; Sensor pelindung tekanan vena; Sensor suhu untuk penggunaan medis; Sensor untuk keperluan
medis; Sensor untuk mengukur kelembapan udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Sensor
untuk mengukur suhu dari udara pernapasan untuk digunakan dalam aparatus pernapasan medis; Set gigi tiruan; Sikat untuk
membersihkan rongga tubuh; Silicone implan prostetik; Sirkit pernafasan berfungsi untuk alat bantu pernapasan; Sistem
pernapasan buatan yang disegel, ditutup untuk pasien, meliputi peralatan pernapasan pasien, pelembab gas pernapasan dan
masker wajah, masker mulut dan hidung atau masker nasal; Sistem tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Sol
sepatu ortopedi; Sphygmomanometer (alat pengukur tekanan darah); Spirometer [peralatan medis]; Stethoscope; Sumbat
telinga (alat pelindung telinga); Tabung pemanas yang merupakan bagian dari aparatus medis; Tabung pengisi air untuk
pelembab untuk digunakan dengan aparatus perawatan pernapasan; Tabung pengisi air untuk ruang pelembapan untuk
keperluan medis dan perawatan medis; Tabung pernapasan; Tabung pernapasan dengan permukaan dipanaskan; Tabung
sinar-X untuk keperluan medis; Tabung tambahan untuk tabung pernapasan; Tabung udara terkompresi untuk keperluan
medis; Tabung untuk bernapas, khususnya tabung yang merupakan aksesoris untuk pernapasan dan anestesi; Tabung untuk
digunakan dengan aparatus pernapasan medis; Tabung vakum yang digunakan untuk pengujian sampel darah; Tandu Kursi;
Tandu Paduan Aluminium Scoop; Tandu Paduan Aluminium untuk ambulans; Tang jepit kastrasi (untuk mengebiri); Tang kecil
catut (untuk keperluan medis); Tas perkakas untuk penggunaan para dokter bedah dan dokter; Tempat Tidur 2 Engkol ABS;
Tempat buang air kecil yang dapat dibawa-bawa (portabel); Tempat monitor yang merupakan aksesoris untuk aparatus medis
dan perabot medis; Tempat tidur angin untuk tujuan medis; Tempat tidur beroda untuk keperluan medis; Tempat tidur
hidrostatik untuk keperluan medis; Tempat tidur khusus dibuat untuk digunakan oleh pasien luka bakar; Tempat tidur khusus
dibuat untuk tujuan medis; Tempelan atau bantalan medis untuk terapi moksibusi; Tempelan pendingin berbentuk bantalan
atau jel untuk menyerap dan memancarkan panas mendadak dalam tubuh manusia; Tempelan pendingin untuk keperluan
medis; Tempolong peludahan untuk keperluan medis; Thermometer; Tilam di bawah sprei untuk tempat tidur orang sakit; Tirai
ruang bedah; Tongkat penopang tubuh; Tongkat penopang untuk keperluan medis; Tongkat quad (berkaki empat) untuk
keperluan medis; Tumpuan siku untuk keperluan medis; Tutup ujung tongkat penyangga untuk orang- orang cacat; Ujung
tongkat penopang untuk orang cacat; Wadah Penyimpan Air Susu Ibu (ASI); Wadah Plastik Penyimpan Air Susu Ibu (ASI);
Wadah khusus dibuat untuk limbah medis; Wadah khususnya diadaptasi untuk membuang limbah medis yang terkontaminasi;
Wadah untuk keperluan membasuh mata (alat medis); Wadah untuk memberi obat; Wadah yang dibuat khusus untuk
pembuangan hasil medis; aat Pijat Listrik; alas kaki ortopedi; alat Pijat Estetika, Listrik; alat bantu Dengar; alat bantu berjalan;
alat bantu dengar analog; alat bantu dengar digital; alat bantu dengar elektrik; alat bantu dengar elektronik; alat bantu dengar
medis; alat bantu dengar programmable; alat bantu jalan untuk penyandang cacat; alat bedah dan medis dalam bentuk alat
perangsang untuk rehabilitasi otot; alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; alat di luar tubuh dipasang pada
orang berbaring di ranjang terapi yang dapat memberikan kompresi sekuensial dengan bantuan lilitan pasangan manset di
kaki pada fase diastolik dan dekompresi pada fase sistolik yang dapat dikontrol baik tekanan, frekuensi maupun waktunya
secara otomatis dengan sinkronisasi EKG dan atau lainnya yang dapat membuat aliran balik di pembuluh darah ke jantung;
alat estetika untuk mencerahkan kulit; alat estetis untuk kecantikan; alat konterpulsasi jantung eksternal yang diperkuat /
enhanced noninfasif; alat kontrasepsi; alat medis dalam bentuk sensor untuk memantau pasien sebelum, selama atau setelah
bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis untuk digunakan dalam donor darah dengan kantong
darah; alat medis untuk pengujian darah, cairan tubuh dan jaringan; alat medis yang menggabungkan realitas virtual atau
realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
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prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat monitor ngompol; alat pacu jantung; alat pacu jantung otak; alat pelindung diri
untuk keperluan medis; alat pembawa cairan amalgam (penambal gigi); alat pembersih untuk keperluan kedokteran gigi; alat
pemijat tekanan jari; alat pemijat untuk mata, badan dan kaki; alat pemijat yang dioperasikan dengan listrik; alat penghisap
luka; alat pengujian gula darah untuk tujuan diagnostik medis; alat pengukur tekanan darah; alat perawatan kulit yang
menggunakan lampu LED, bukan untuk penggunaan medis; alat pijat estetika untuk menghilangkan kerutan kulit; alat pijat
listrik untuk keperluan rumah tangga; alat pijat manual; alat pijat perawatan kulit; alat pijat wajah; alat suntik obat; alat terapi
dan bantu diadaptasi untuk penyandang cacat; alat terapi elektromagnetik frekuensi rendah; alat terapi elektromagnetik
frekuensi tinggi; alat terapi stimulasi kulit; alat terapi udara panas; alat terapi ultrasonik; alat terapi untuk anak autis; alat ukur
laju aliran darah; alat untuk mengambil sampel cairan tubuh; alat untuk mengukur kadar oksigen dalam tubuh untuk tujuan
medis; alat untuk terapi; alat yang digunakan untuk membersihkan dan menghilangkan plak dan karang gigi; alat-alat dan
instrumen-instrumen perawatan kecantikan listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih kulit kepala listrik untuk
keperluan rumah tangga; alat-alat pembersih wajah listrik untuk keperluan rumah tangga; alat-alat penghisap listrik untuk
kotoran yang menyumbat pori untuk keperluan rumah tangga; alat/peralatan pemijat; alat/peralatan pemijat yang bisa
ditenteng/portabel; aligners ortodontik; amplifier akustik [alat bantu dengar] untuk sebagian orang tuli; amplop dan wadah
untuk pengumpulan ekskresi dari tubuh manusia; analisis untuk identifikasi bakteri untuk tujuan medis; anggota badan, mata
dan gigi palsu; anti-menyusui perangkat dalam proses penyapihan anak sapi; anti-menyusui perangkat untuk menyapih
hewan; aparat aktivitas seksual, perangkat dan artikel; aparat akupunktur; aparat bedah dan instrumen untuk digunakan gigi;
aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis; aparat bedah dan instrumen untuk penggunaan medis, gigi atau
kedokteran hewan; aparat dan instalasi untuk produksi sinar-X, untuk tujuan medis; aparat dan instrumen untuk terapi
radioisotop; aparat elektroforesis untuk tujuan medis; aparat endoskopi untuk tujuan medis; aparat enema untuk tujuan medis;
aparat fisioterapi; aparat fototerapi untuk tujuan medis; aparat fumigasi untuk keperluan medis; aparat gigi; aparat infus untuk
tujuan terapeutik; aparat latihan fisik untuk tujuan medis; aparat latihan fisik untuk tujuan terapeutik; aparat latihan untuk tujuan
rehabilitatif medis; aparat lavage untuk tujuan terapeutik; aparat obstetrik untuk ternak; aparat ortopedi dan instrumen untuk
digunakan diagnostik dan terapeutik; aparat ortopedi untuk talipes; aparat pencitraan diagnostik untuk digunakan dalam
kedokteran nuklir; aparat pencitraan diagnostik untuk tujuan medis; aparat penggambaran medis; aparat polimerisasi untuk
digunakan dalam perawatan gigi; aparat polimerisasi untuk tujuan gigi; aparat radiologi untuk tujuan medis; aparat rehabilitasi
tubuh untuk tujuan medis; aparat stimulasi elektronik untuk tujuan terapi fisik; aparat telemetri untuk tujuan medis; aparat
termoterapi untuk tujuan medis; aparat tes genetik untuk tujuan medis; aparat traksi untuk tujuan medis; aparat ultrasound
untuk tujuan medis; aparat untuk operasi non-invasif; aparatur akupresur; aparatur bedah; aparatur bungkus pijat panas;
aparatur diagnostik ultrasonik untuk tujuan medis; aparatur diagnostik untuk mendeteksi protein prion normal; aparatur filter
gas yang digunakan dalam operasi laparoskopi; aparatur ginekologi; aparatur hemodialisis; aparatur hewan; aparatur
kebidanan; aparatur kontrasepsi; aparatur moksibusi; aparatur orthotic; aparatur ortopedi; aparatur ortopedi tulang belakang;
aparatur pengiriman anestesi; aparatur pijat kaki; aparatur radioterapi; aparatur transfusi darah; aparatur urologis; aparatur
vaksinasi otomatis; aparatus drainase luka; aparatus elektromedis atau elektroterapi dan instrumen untuk melangsingkan;
aparatus pemantauan denyut jantung; aparatus pemijat yang menggunakan hawa/udara panas; aparatus pemutih gigi medis;
aparatus pernapasan untuk pernapasan buatan; aparatus untuk DNA dan RNA pengujian untuk tujuan medis; aparatus untuk
memijat dengan getaran; aparatus untuk memijat yang menggunakan motor penggetar; aparatus untuk mengambil sampel
darah; aparatus untuk mengukur aliran darah arteri di mata; aparatus untuk mengukur tekanan intrakranial; aparatus untuk
pengobatan jerawat; aparatus untuk pengobatan selulit; aparatus untuk pengobatan tuli; aparatus untuk regenerasi sel-sel
induk untuk tujuan medis; aparatus untuk stimulasi saraf transkutan listrik; aparatus untuk terapi rileksasi otot; aparatus untuk
terapi ultrasound; aparatus untuk tulang pengaturan; aparatus, perangkat dan artikel untuk merawat bayi; aplikator untuk
sediaan farmasi; artikulator gigi; aspirasi kanula untuk laparsocopy; aspirator vakum untuk keperluan medis; atomizers dijual
kosong untuk tujuan medis; atomizers untuk mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; atomizers untuk tujuan medis;
bagian tulang buatan untuk ditanamkan pada tulang alami; bahan dan perlengkapan jahit; baki cetakan gigi; band akupresur
untuk menghilangkan mabuk; band akupresur untuk menghilangkan mendengkur; band akupresur untuk menghilangkan mual;
bantal air untuk keperluan medis; bantal kantong es untuk tujuan medis; bantal leher rahim untuk tujuan medis; bantal obat
tidur untuk insomnia; bantal ortopedi; bantal udara untuk tujuan medis; bantal untuk keperluan medis; bantal untuk tujuan
medis; bantalan inkontinensia tidur; bantalan lutut dan siku ortopedi; bantalan pemanas kimia diaktifkan untuk tujuan medis;
bantalan perut untuk tujuan medis; bantalan untuk gips ortopedi; bantalan untuk mencegah luka tekanan pada tubuh pasien;
bantalan, bantal dan selimut yang dipanaskan secara elektrik, untuk tujuan medis; bantu berjalan untuk tujuan medis; bantu
rangsangan seksual dewasa; bantu seksual dewasa; batang intramedulla; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk
digunakan dalam regenerasi jaringan dipandu; bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk menggantikan jaringan manusia;
bedah implan terdiri dari bahan buatan untuk regenerasi jaringan gusi; benang untuk tujuan medis; benang, bedah; bergetar
bantal kursi pijat; berpakaian forceps; berpakaian forsep untuk tujuan bedah; biometers lensa intraokular; bit untuk bor gigi; bit
untuk latihan bedah; bola anal [mainan seks]; bola pijat; bor gigi; botol bayi; botol infus; botol penetes untuk tujuan medis; botol
penyimpanan ASI; botol susu; bronchoscopes; bros gigi; busur karbon lampu untuk tujuan medis; cakram pemotongan untuk
aplikasi gigi; cakram pemotongan untuk tujuan gigi; cangkir hisap luka; cangkir untuk obat administrasi; cangkok pembuluh
darah buatan; catgut bedah; cauteries listrik untuk keperluan bedah; cekungan untuk tujuan medis; celana ketat kompresi
untuk tujuan medis; celana kompresi; cermin bedah; cermin genggam untuk digunakan dalam pemeriksaan gigi; cermin gigi;
cermin untuk dokter gigi; cincin anti-rematik; cincin bergetar; cincin bio magnetic untuk tujuan medis; cincin bio magnetic untuk
tujuan terapeutik; cincin bio magnetic untuk tujuan terapeutik atau medis; cincin penis [mainan seks]; cocok exoskeleton robot
untuk keperluan rehabilitasi fisik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapeutik; cocok exoskeleton robot untuk tujuan terapi
fisik; colokan anal [mainan seks]; colposcopes; computed tomography [CT] aparatur; computed tomography [CT] scanner;
corong terapi untuk pencegahan mendengkur; cover untuk botol susu; cranio-maksilofasial implan yang terbuat dari bahan
buatan; cryo; cryo untuk pengobatan dan pengangkatan tumor; cut-off roda untuk tujuan gigi; cystoscopes; defibrillator
eksternal; dental dam; depressors lidah; depressors lidah untuk tujuan medis; dermabraders; diafragma kontrasepsi; dilator
dubur; dilator ginekologi; dilator hidung; dilator hidung internal yang; dilator rahim; dilator serviks; dilator uretra; dilator urologi
bedah; dilator vagina; dildo; dipan jari untuk pemeriksaan; dipan jari untuk tujuan diagnostik; dipan jari untuk tujuan medis; dot
untuk bayi; dot untuk botol bayi; droppers mata untuk tujuan medis; droppers untuk obat administrasi; dukungan kembali untuk
tujuan medis; dukungan medis kaus kaki; dukungan medis stoking;
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ekspander palatal; ekstraktor batu untuk keperluan medis; electrocardiographs; electroencephalographs; electrolarynx;
electrolarynxes; elektroda defibrilasi jantung; elektroda jantung; elektroda untuk defibrillator eksternal; elektroda untuk
penggunaan medis; elektrokardiograft untuk tujuan hewan; empeng gigi; endoprostheses; endoskopi medis fleksibel;
endoskopi medis kaku; endoskopi untuk tujuan medis; es tas untuk tujuan medis; esophagoscopes; excavator gigi; filter bau
untuk alat ostomy; filter darah; filter untuk masker pernapasan untuk penggunaan medis; filter untuk sinar ultraviolet, untuk
tujuan medis; fingerstalls untuk tujuan diagnostik; fingerstalls untuk tujuan medis; frame berjalan bagi penyandang cacat; gaun
bedah; gaun medis; gaun pemeriksaan pasien pakai; gelang anti-mual; gelang anti-rematik; gelang magnet untuk tujuan
medis; gelang untuk digigit bayi yang sedang pertumbuhan gigi; gelang untuk tujuan medis; gelas bekam; generator frekuensi
tinggi untuk penggunaan medis; generator frekuensi tinggi untuk tujuan medis; generator medan magnet untuk tujuan medis;
genggam rol pijat; gigi cincin menggabungkan mainan kerincingan bayi; gigi palsu; glukometer; grinding disc untuk aplikasi
gigi; grinding disc untuk tujuan gigi; guidewires hidrofilik untuk melacak kateter; gunting untuk operasi; gunting untuk tujuan
medis; gurneys rumah sakit; handpieces gigi; hati buatan; helm terapi laser untuk mengobati alopecia; hemostat; high density
lipoprotein pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; hysteroscopes; ice pack untuk kompress; ikat pinggang,
listrik, untuk keperluan medis; implan [prostesis] untuk digunakan dalam bedah mulut; implan [prostesis] untuk digunakan
dalam operasi rahang; implan [prostesis] untuk digunakan dalam operasi tulang rahang; implan [prostesis] untuk digunakan
dalam operasi wajah; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tendon; implan [prostesis] untuk digunakan dalam tubuh;
implan [prostesis] untuk digunakan dalam tulang mencangkok; implan [prostesis] untuk ligamen; implan [prostesis] untuk
operasi tulang; implan bedah buatan; implan bedah yang terbuat dari bahan buatan; implan buatan; implan cotyloid terbuat
dari bahan buatan; implan gigi panduan bedah; implan gigi yang terbuat dari bahan buatan; implan intraokular untuk
mengubah warna mata yang terbuat dari bahan buatan; implan intravaskular yang terbuat dari bahan buatan; implan koklea
yang terbuat dari bahan buatan; implan laring buatan; implan mata yang terbuat dari bahan buatan; implan medis yang terbuat
dari bahan buatan; implan ortopedi; implan ortopedi buatan; implan ortopedi yang terbuat dari bahan buatan; implan otological;
implan payudara; implan payudara buatan; implan pinggul; implan pinggul buatan; implan pintar dengan built-in pasien
pemantauan sensor; implan prostetik; implan sendi ortopedi; implan tulang belakang yang terbuat dari bahan buatan; implan
tulang terbuat dari bahan buatan; implan tulang terbuat dari keramik; implant-implant (yang ditanamkan) untuk perkakas-
perkakas ilmu kedokteran; infus set; inhalators oksigen untuk tujuan terapeutik; inhaler dijual kosong untuk keperluan medis;
inhaler dijual kosong untuk tujuan terapeutik; inhaler oksigen untuk keperluan medis; inhaler untuk mengelola obat aerosol
sistem pernapasan pasien; injector insulin; injector insulin dijual kosong; injector jet untuk tujuan medis; injector obat; injector
suntik; inkontinensia kasur pelindung; inkubator untuk bayi; inkubator untuk tujuan medis; instrumen akupunktur; instrumen
akupunktur non-listrik; instrumen bedah untuk digunakan dalam bedah ortopedi; instrumen bedah untuk digunakan dalam
bedah ortopedi dan tulang belakang; instrumen bedah untuk digunakan dalam operasi tulang belakang; instrumen chiropractic;
instrumen dan peralatan ginekologi; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu, perangkat pemantauan
kesehatan untuk memperkirakan konsumsi oksigen maksimal.; instrumen dan peralatan kebugaran (wellness) umum, yaitu,
perangkat pemantauan kesehatan untuk menyimpan, menyampaikan, melacak, mengukur dan menampilkan data biometrik,
gerakan tubuh, tidur, detak jantung, dan kalori terbakar; instrumen dan peralatan untuk perawatan bedah dan medis ostomi
dan inkontinensia; instrumen dan peralatan untuk perawatan medis dan bedah luka; instrumen dan peralatan untuk perawatan
medis dan bedah sistem saluran kemih dan untuk rekonstruksi dasar panggul; instrumen dan peralatan urologi; instrumen gigi;
instrumen ginekologi; instrumen ginekologi untuk memeriksa organ reproduksi perempuan; instrumen hewan; instrumen injeksi
tanpa jarum; instrumen kosmetik elektronik; instrumen litotomi; instrumen medis; instrumen ortodontik; instrumen
otolaryngology; instrumen pembedahan untuk digunakan dalam pembedahan ortopedi yang melibatkan sendi; instrumen
pemotong bedah; instrumen untuk digunakan dalam kedokteran gigi palsu; instrumen untuk digunakan dalam operasi
gastrointestinal; instrumen untuk pijat; instrumen urologis; intrauterine device untuk kontrasepsi; irigasi oral untuk digunakan
dalam kedokteran gigi; irigasi untuk keperluan medis; irigator dan bagian-bagiannya berupa  tabung drainase, pompa,
selongsong, kantong dan regulator untuk keperluan medis.; jahitan; jahitan bedah; jala bedah terutama terdiri dari bahan
buatan; jaringan palsu untuk digunakan parietal; jaringan palsu untuk digunakan vaskular; jaringan palsu untuk digunakan
visceral; jarum akupunktur; jarum bedah; jarum biopsi; jarum injeksi untuk tujuan medis; jarum kunci luer untuk penggunaan
medis; jarum suntik; jarum suntik bola dubur; jarum suntik gigi; jarum suntik insulin; jarum suntik jarum multishot; jarum suntik
sekali pakai; jarum suntik sekali pakai untuk tujuan medis; jarum suntik spinal; jarum suntik untuk injeksi; jarum suntik untuk
tujuan medis; jarum suntik vagina; jarum untuk tujuan medis; jas scrub bedah; jembatan gigi; jembatan yang ditahan dengan
implan untuk keperluan gigi; jempol sampul plastik untuk mencegah mengisap ibu jari; jig pengeboran untuk aplikasi bedah; jig
pengeboran untuk aplikasi gigi; kabel cerclage; kaki bionik dpt dipakai untuk tujuan ortopedi; kaku tegap kaset [perban
mendukung]; kamera endoskopi untuk tujuan medis; kamera intraoral gigi; kamera retina untuk tujuan medis; kantong drainase
luka; kantong feses; kantong kolostomi; kantong ostomy; kantong penyimpanan asi; kantong urin; kanula irigasi untuk
laparoskopi; kapiler drainase tabung; karet gelang ortodontik; kasur angin untuk bayi, untuk tujuan medis; kasur dukungan
untuk tujuan medis; kasur melahirkan; kasur untuk tujuan medis; kasus cocok untuk peralatan medis; kasus untuk instrumen
medis dan bedah; kateter; kateter balon; kateter balon untuk digunakan dalam angioplasty; kateter bedah; kateter intrakardial;
kateter intravena; kateter kondom; kateter medis; kateter uretra; kateter vena sentral; katup botol makan; katup jantung
buatan; katup subkutan terdiri dari bahan buatan untuk implantasi; kaus kaki kompresi; kaus kaki kompresi untuk tujuan medis
atau terapi; kaus kaki medis; kaus kaki ortopedi; kaus kaki untuk penderita diabetes; kaus kompresi; kawat gigi; kawat gigi
lutut untuk tujuan medis; kawat gigi ortopedi; kawat gigi pergelangan kaki untuk tujuan medis; kawat gigi siku untuk tujuan
medis; kawat gigi untuk anggota badan dan sendi untuk penggunaan medis; kawat melengkung untuk gigi; kemiringan luer
untuk penggunaan medis; kerah Elizabethan untuk tujuan hewan; kerah leher rahim; keratoscopes; kerekan cacat; kerekan
untuk mengangkat pasien; kerekan untuk pasien; kimiawi diaktifkan kompres dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan
kompres panas untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel dingin untuk tujuan medis; kimiawi diaktifkan paket gel panas
untuk tujuan medis; klem panggul; klem panggul darurat; klip hidung terapi untuk pencegahan mendengkur; koleksi tas darah
untuk keperluan hewan; koleksi tas darah untuk keperluan hewan, kosong; koleksi tas darah untuk tujuan medis; koleksi tas
darah untuk tujuan medis, kosong; kolektor feses; kompresi kaus kaki; kompresi stoking; kompresi thromboprophylaxis
stoking; kompresi tubuh ekstremitas lengan untuk digunakan dalam sepak bola dan olahraga lainnya; kompresor bedah;
kompress payudara; kondom; kondom rasa; kondom spermisida; kondom urin; kondom urin, sarung uri, kateter kondom,
sabuk ostomy; konsentrator oksigen untuk keperluan medis; kontainer terutama disesuaikan untuk pembuangan jarum suntik;
korset perut; korset untuk tujuan medis; kosmetik mikro-tusuk jarum perangkat untuk merangsang kolagen di kulit; kosmetik
perangkat mikro-tusuk jarum untuk meningkatkan warna kulit, tekstur dan hidrasi; kuarsa lampu untuk tujuan medis; kulit
buatan untuk tujuan bedah; kuret; kuret tajam; kuret tumpul untuk tujuan bedah; kursi dokter gigi; kursi pemeriksaan gigi; kursi
perawatan pasien medis; kursi prosedur medis; lampu bedah; lampu inframerah untuk tujuan
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medis; lampu menyembuhkan gigi; lampu menyembuhkan gigi LED; lampu menyembuhkan halogen gigi; lampu untuk tujuan
medis; laparoscopes; laryngoscopes; laser untuk keperluan gigi; laser untuk keperluan hewan; laser untuk keperluan medis;
laser untuk perawatan kosmetik wajah dan kulit; laser untuk perawatan kosmetik wajah, kulit, folikel rambut; laser untuk
perawatan kulit; laser untuk terapi kecantikan; laser untuk tujuan bedah; laser untuk tujuan kosmetik; laser untuk tujuan tetes
mata; latihan bedah; layar radiologi untuk tujuan medis; legging kompresi; lembaran inkontinensia; lengan bionik dpt dipakai
untuk tujuan prosthetics; lengan kompresi tubuh ekstremitas; lengan kompresi tubuh ekstremitas untuk digunakan atletik;
lengan kompresi untuk anak sapi; lengan kompresi untuk kaki; lengan kompresi untuk lengan; lengan kompresi untuk lutut;
lengan kompresi untuk pergelangan tangan; lengan kompresi untuk siku; lengan robot untuk kolektomi dan operasi dubur;
lengan robot untuk operasi dada dan kardiovaskular; lengan robot untuk operasi ginekologi; lengan robot untuk operasi ginjal;
lengan robot untuk operasi jantung; lengan robot untuk operasi laparoskopi; lengan robot untuk operasi prostat; lengan robot
untuk operasi sternotomy; lengan robot untuk operasi thoracoscopic; lengan robot untuk operasi transoral; lengan robot untuk
operasi urologi; lengan robot untuk tujuan bedah; lensa buatan untuk implantasi di mata; lensa intraokular; lift periosteal;
ligamen buatan; ligamen palsu; lulus kaus kaki kompresi; magnetic resonance imaging [MRI] peralatan untuk keperluan medis;
magnetic resonance imaging [MRI] scanner; magnetic resonance tomography [MRT] aparatur; mahkota gigi; mahkota gigi
yang terbuat dari paduan keramik; makan cangkir untuk tujuan medis; makanan enteral pompa; manik-manik anal [mainan
seks]; manset kompresi; masker Cleanroom wajah; masker bedah; masker laryngeal; masker oksigen untuk keperluan medis;
masker pelindung hidung untuk penggunaan medis; masker pelindung mulut untuk penggunaan medis; masker pelindung
wajah  untuk penggunaan medis; masker pelindung wajah untuk perlindungan terhadap infeksi virus; masker pernapasan anak
untuk tujuan medis; masker pernapasan pelindung untuk aplikasi bedah; masker pernapasan pelindung untuk penggunaan
bedah; masker pernapasan pelindung untuk pernapasan buatan; masker pernapasan pelindung untuk tujuan bedah; masker
pernapasan pelindung untuk tujuan medis; masker pernapasan untuk tujuan medis; masker sanitasi; masker sanitasi untuk
isolasi debu untuk tujuan medis; masker sanitasi untuk isolasi jamur; masker sanitasi untuk isolasi kuman; masker sanitasi
untuk melindungi terhadap infeksi virus; masker sanitasi untuk tujuan isolasi virus; masker sanitasi untuk tujuan medis; masker
sanitasi untuk tujuan serbuk sari isolasi; masker untuk digunakan oleh tenaga medis; masker wajah dipanaskan elektrik untuk
tujuan terapeutik; masker wajah pelindung untuk penggunaan gigi; masker wajah untuk penggunaan bedah; masker wajah
untuk penggunaan bedah untuk perlindungan antibakterial; masker wajah untuk tujuan sanitasi; masturbator [perangkat
rangsangan seksual untuk orang dewasa]; mata buatan; medis mikro-tusuk jarum perangkat untuk jerawat mengobati, bekas
luka dan stretch mark; meja resep untuk penggunaan rumah sakit; meja resusitasi (Tempat Periksa Khusus untuk Meletakkan
Bayi); membran timpani buatan; mendalam bola pijat jaringan; mendengar penutup telinga perlindungan; mendengar penutup
telinga perlindungan yang digunakan dalam industri konstruksi; mendukung lengkungan untuk sepatu; mendukung lengkungan
untuk sepatu bot dan sepatu; mendukung lutut untuk tujuan medis; mendukung ortopedi; mendukung pergelangan kaki untuk
tujuan medis; mendukung tennis elbow; mengebiri alat untuk tujuan hewan; mengisi instrumen untuk tujuan gigi; menjatuhkan
pipet untuk tujuan medis; menyisipkan dukungan lengkungan untuk sepatu; menyisipkan orthotic untuk alas kaki; mesin
dialisis; mesin latihan untuk tujuan rehabilitatif medis; mesin reflexologi untuk keperluan medis; mesin untuk menjepit, memijat
dan menekan untuk keperluan medis; microsensor probe untuk tujuan medis untuk mengukur data tubuh manusia; minum
cangkir untuk digunakan oleh pasien dengan gangguan menelan; mitela ( Kain Penyangga Siku); mitt pijat; monitor denyut
jantung; monitor denyut nadi; monitor jantung janin; monitor jantung untuk dikenakan selama latihan; monitor medis untuk
memantau detak jantung pasien; monitor medis untuk memantau tanda-tanda vital pasien; monitor oksigen untuk keperluan
medis; monitor respirasi; monitor suhu elektronik untuk tujuan medis; monitor suhu untuk tujuan medis; monitor tekanan darah;
monitor yang dapat dipakai yang digunakan untuk mengukur data biometrik untuk penggunaan medis; nebulizers untuk
mengelola obat aerosol sistem pernapasan pasien; nebulizers untuk terapi pernafasan; nebulizers untuk tujuan medis; nuklir
magnetic resonance imaging [NMRI] aparatur; orthoses; ortopedi implan sendi terbuat dari bahan buatan; ortopedi sol bantal
gel untuk sepatu; otoscopes; oximeters pulsa; pahat bedah; pakaian dimakan; pakaian kompresi pasca-operasi; pakaian
pelindung untuk keperluan medis; palu perkusi untuk tujuan diagnostik; palu refleks; panas lampu untuk tujuan medis; panggul
sabuk koreksi untuk pengobatan sakit pinggang; pantat colokan [sex toys]; papillotomes; payudara buatan; peak flow meter;
pejalan kaki untuk penyandang cacat, pasien dan orang tua; pelindung gigi untuk tujuan gigi; pelindung pendengaran;
pelindung puting; pelindung wajah transparan untuk digunakan oleh tenaga medis; pelurus gigi; pelvimeters; pemanasan
bantal, listrik, untuk keperluan medis; pembela telinga; pembesar penis [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
pemegang cangkir spesimen; pemeriksaan medis lampu; pemijat kaki; pemijat karet untuk bayi; pemijat kulit kepala; pemijat
kulit kepala, dioperasikan dengan baterai; pemijat listrik untuk mengurangi berat badan; pemijat tubuh; pemisah kaki untuk
tujuan ortopedi; pemotong bedah; penahan gigi; penampung asi; penarik / penyedot puting susu untuk penggunaan pribadi;
pencakar tulang; pencegah kehamilan non-kimia; pendengaran perangkat perlindungan; pendinginan bantalan untuk tujuan
pertolongan pertama; pengganti tulang untuk tujuan bedah; penghancur pil; penghangat bayi untuk penggunaan medis;
penguji mata; pengujian kolesterol aparat untuk tujuan diagnostik medis; pengukur denyut nadi; pengumban uretra; penis
buatan [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; penjaga jari untuk tujuan medis; penjaga siku untuk tujuan
medis; penjelajah gigi; penjepit untuk botol bayi; penutup sepatu bedah; penutup telinga perlindungan pendengaran digunakan
dalam olahraga menembak; penyangga implan untuk keperluan gigi; penyemprot aerosol untuk tujuan medis; penyerap asi;
penyumbat dubur untuk penggunaan medis; peralatan akupunktur; peralatan analisis medis untuk tujuan medis; peralatan
bedah; peralatan dan instrumen bedah dan medis; peralatan dan instrumen bedah untuk digunakan dokter hewan; peralatan
dan instrumen laparoskopi untuk pemeriksaan medis; peralatan dan instrumen medis dan kedokteran hewan; peralatan dan
instrumen medis dan pembedahan untuk digunakan dalam bedah ortopedi; peralatan dan instrumen medis untuk digunakan
dalam operasi; peralatan dan instrumen medis untuk memantau tanda-tanda vital; peralatan dan instrumen medis untuk
perbaikan kulit yang menggunakan lampu LED; peralatan dan instrumen untuk keperluan bedah, medis, gigi, dan kedokteran
hewan; peralatan dan perangkat kesehatan umum untuk mengukur, menampilkan, mencari, memantau, menyimpan dan
mengirimkan data biometrik, detak jantung, pergerakan badan serta pembakaran kalori; peralatan diagosa untuk keperluan
medis; peralatan kedokteran gigi; peralatan medis; peralatan medis berupa alat dan sistem perangkat lunak dalam satu unit
yang digunakan untuk menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis dan instrumen untuk bedah
kosmetik; peralatan medis dan instrumen untuk bedah rekonstruksi; peralatan medis dan instrumen untuk bedah saraf;
peralatan medis dan instrumen untuk operasi angioplasti; peralatan medis dan instrumen untuk operasi darurat; peralatan
medis dan instrumen untuk operasi eksplorasi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi elektif; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi endoskopi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi endovascular; peralatan medis dan
instrumen untuk operasi jantung; peralatan medis dan instrumen untuk operasi laparoskopi; peralatan medis dan instrumen
untuk operasi ortopedi; peralatan medis dan instrumen untuk operasi robot-dibantu; peralatan medis dan instrumen untuk
operasi transplantasi; peralatan medis untuk aktivitas jantung merekam;
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peralatan medis untuk deteksi, diagnosis, dan penyaringan penyakit; peralatan medis untuk digunakan dalam laparoskopi;
peralatan medis untuk jaringan pemotongan; peralatan medis untuk karet memijat; peralatan medis untuk luka penutupan;
peralatan medis untuk melakukan tes immunoassay kromatografi; peralatan medis untuk memfasilitasi inhalasi sediaan
farmasi; peralatan medis untuk memperkenalkan sediaan farmasi ke dalam tubuh manusia; peralatan medis untuk mencuci
vagina; peralatan medis untuk mendiagnosa diduga serangan jantung; peralatan medis untuk menempatkan dan
mengamankan kateter; peralatan medis untuk menguji darah, serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan
jaringan; peralatan medis untuk pengobatan sleep apnea; peralatan medis untuk pengujian keberadaan antigen dalam darah,
serum manusia, plasma, urin, cairan biologis lainnya, dan jaringan; peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang;
peralatan medis untuk perbaikan disc tulang belakang dalam sifat implan tulang belakang disc yang terbuat dari zat-zat
buatan; peralatan medis untuk radioterapi dosimetri; peralatan medis untuk terapi moksibusi; peralatan medis untuk
termoterapi interstitial jaringan biologis; peralatan medis untuk trakeostomi perkutan; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi
dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan ECG, penanda posisi,
aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual
sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan
olahraga secara manual dioperasikan untuk tujuan terapi fisik; peralatan olahraga untuk tujuan rehabilitatif medis; peralatan
olahraga untuk tujuan terapi fisik; peralatan ortopedi; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri
dari pelacak, sensor atau penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pengujian; peralatan
polimerisasi untuk keperluan gigi; peralatan robot untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam prosedur pembedahan;
peralatan sunat; peralatan telemetri medis nirkabel; peralatan terapi fisik; peralatan terapi galvanik; peralatan untuk diagnosis
klinis; peralatan untuk mengukur tekanan darah arteri; peralatan untuk pengambilan darah; peralatan untuk rongga mencuci
tubuh; peralatan-peralatan facial listrik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan facial menggunakan gelombang
ultrasonik untuk keperluan rumah tangga; peralatan-peralatan wajah bertenaga baterai untuk keperluan rumah tangga;
perangkat alat bantu seks; perangkat anastomosis; perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan aroma;
perangkat bantuan tidur mendorong tidur dengan memancarkan suara; perangkat bantuan tidur, yaitu alat untuk menginduksi
tidur dengan memancarkan suara, aroma atau cahaya; perangkat emboli untuk pengobatan anomali vaskular; perangkat
fiksasi ortopedi; perangkat infus untuk keperluan medis; perangkat kosmetik untuk perawatan mengencangkan wajah dengan
microcurrents; perangkat kosmetik untuk terapi cahaya foton; perangkat medis; perangkat medis sekali pakai untuk mengobati
sembelit; perangkat medis untuk mengukur berat badan dan memperkirakan persentase lemak tubuh; perangkat mikro-tusuk
jarum kosmetik; perangkat mikro-tusuk jarum medis; perangkat perlindungan emboli; perangkat perlindungan terhadap sinar-
X, untuk tujuan medis; perangkat rangsangan seksual; perangkat untuk menyuntikkan obat-obatan; perangkat vakum ereksi
[dewasa bantu rangsangan seksual]; perangkat yang terbuat dari karet alam untuk tujuan kontrasepsi; perangkat yang terbuat
dari karet sintetis untuk tujuan kontrasepsi; perban dukungan ortopedi; perban elastis; perban kompresi; perban lutut, ortopedi;
perban ortopedi; perban pendukung; perban plester untuk tujuan ortopedi; perban untuk sendi; perban, elastis; perekam
denyut jantung; perforator bedah; perisai payudara; perisai perlindungan wajah untuk tujuan medis; perkakas medis dan
pembedahan yang digenggam untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen
dan pekakas pembedahan yang dapat dilacak; picks gigi untuk digunakan dalam perawatan gigi; picks gigi, selain untuk
penggunaan pribadi; picks telinga; pijat aparat bahu; pijat aparat estetika; pijat aparat estetika untuk digunakan di salon
kecantikan; pijat aparat estetika, listrik, untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat genggam; pijat aparat kembali; pijat aparat
leher; pijat aparat listrik untuk keperluan rumah tangga; pijat aparat listrik untuk penggunaan pribadi; pijat aparat non-listrik;
pijat aparat untuk penggunaan pribadi; pijat aparat untuk tujuan medis; pijat kursi dengan built-in pijat aparat; pijat shiatsu
bantal; pijat tongkat; pil distributor dan organizer kotak untuk tujuan medis; pipet elektronik untuk tujuan medis; pisau bedah;
pisau bedah listrik untuk keperluan bedah; pisau untuk tujuan bedah; pisau untuk tujuan medis; pispot untuk pasien yang
terbaring sakit; pita pengikat untuk kawat gigi; plester gips untuk tujuan ortopedi; plester kinesiologi; pointer laser untuk
keperluan medis; pompa ekstraksi racun; pompa payudara; pompa payudara listrik; pompa payudara tangan dioperasikan;
pompa penis [sex toys]; pompa untuk alat kesehatan jantung guna memompa darah yang diperkuat / enhanced; pompa untuk
tujuan medis; port akses vaskular untuk tujuan medis; portabel perangkat kemih plastik yang memungkinkan perempuan untuk
berdiri saat buang air kecil; probe jantung; probe lurus; probe microsensor untuk tujuan medis; probe periodontal; probe untuk
penggunaan medis; prostesis; prostesis pinggul; prostesis pinggul ortopedi; prostesis tulang; protesa gigi; protesa gigi dalam
bentuk inlays; protesa gigi dalam bentuk onlay; pupillometers untuk jarak pengukuran pupil [PD]; pupillometers untuk
mengukur pupil reaktivitas untuk stimulus; puting susu / pentil untuk botol bayi; racun ekstraksi jarum suntik; rahang buatan;
raspatories bedah; ray ultraviolet lampu untuk tujuan medis; restraints keselamatan pasien; resuscitators; resusitasi
cardiopulmonary [CPR] masker; retinoscopes; retraktor bedah; retraktor bibir; retraktor gigi; retraktor mastoid; retraktor tulang;
robot medis atau kedokteran hewan; robot operasi laparoskopi, dan mesin serta instrumennya; robot radioterapi, dan mesin
serta instrumennya; robot rehabilitasi, dan mesin serta instrumennya; robot terapi galvanik atau hipertermik, dan mesin serta
instrumennya; robot untuk mengoperasikan kateter, dan mesin serta instrumennya; robot untuk pemeriksaan rontgen dan
mesin serta instrumennya; roda abrasif untuk tujuan gigi; rol busa pijat; rol pijat; rompi kompresi; ruang oksigen hiperbarik
untuk tujuan medis; sabuk bersalin; sabuk dukungan bersalin untuk tujuan medis; sabuk galvanis untuk tujuan medis; sabuk
hernia perut; sabuk koreksi panggul; sabuk ortopedi; sabuk ostomy; sabuk perut; sabuk pijat shiatsu; sabuk pusar; sabuk
suspender diadaptasi untuk stoking kompresi; sabuk untuk terapi; sabuk untuk tujuan medis; sandal kulit ortopedi; sandal
ortopedi; sarung tangan bedah; sarung tangan bulu kuda untuk pijat; sarung tangan gigi bayi; sarung tangan karet untuk
keperluan gigi; sarung tangan karet untuk keperluan hewan; sarung tangan karet untuk tujuan bedah; sarung tangan karet
untuk tujuan medis; sarung tangan kompresi; sarung tangan pelindung untuk digunakan oleh orang yang bekerja di
kedokteran gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan gigi; sarung tangan sekali pakai untuk keperluan hewan; sarung
tangan sekali pakai untuk tujuan bedah; sarung tangan sekali pakai untuk tujuan medis; sarung tangan untuk keperluan gigi;
sarung tangan untuk keperluan hewan; sarung tangan untuk pemeriksaan medis; sarung tangan untuk pijat; sarung tangan
untuk tujuan medis; sarung untuk tujuan medis; sarung urin; sekrup tulang; selimut, listrik, untuk keperluan medis; selubung
akses uretra; semprot kaleng [aerosol dispenser] untuk tujuan medis; sendi buatan; sendi pinggul buatan; sendi pinggul implan
dan bagian-bagiannya terbuat dari bahan buatan; sendok garpu bedah; sendok untuk obat administrasi; sensor [aparat
pengukuran], untuk tujuan medis; sepatu ortopedi; sepatu pelatihan ortopedi; sepatu untuk tujuan medis; seprai penyerap
menjadi lembaran inkontinensia; shiatsu kursi pijat; sisipan ortopedi untuk alas kaki; sisir kutu; sistem alat medis yang terdiri
dari sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi;
sistem alat medis, yaitu sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk
mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi
pelatihan untuk bedah ortopedi; sistem pencitraan urologi; sistem visualisasi medis untuk digunakan dalam bedah ortopedi
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yang terdiri dari perangkat keras komputer, monitor, periferal peralatan pengelolaan gambar dan pemrosesan video serta
perangkat lunak pengoperasian; skiascopes; skrup untuk tulang gigi; sling untuk tujuan medis; sol dalam ortopedi
menggabungkan mendukung lengkungan; sol orthotic; sol ortopedi; sol ortopedi magnetik untuk sepatu; sol terapi magnet; sol
untuk sepatu ortopedi; spatula untuk tujuan gigi; spatula untuk tujuan medis; specula; specula pakai; specula vagina;
speculums okular; spesimen medis cangkir; sphincterotomes; splints jari; splints ortopedi; splints ortopedi atau bedah; splints
untuk tujuan medis; spons bedah; stapler bedah; stapler kulit bedah; staples bedah; stent; stent dilapisi biokompatibel;
stetoskop; stimulator karet untuk keperluan gigi; stimulator klitoris [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator otot elektronik untuk tujuan medis; stimulator prostat [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa];
stimulator saraf elektronik untuk tujuan medis; stimulator untuk otot syaraf; stoking [kaus kaki medis]; stoking elastis untuk
tujuan medis; stoking kompresi; sudut profilaksis pakai; sumbat telinga; sumbat telinga untuk perlindungan terhadap
kebisingan; sumbat telinga untuk tidur; sumbat telinga untuk tujuan medis; sumber cahaya chemiluminescent untuk digunakan
dalam endoskopi; tabel pemeriksaan pasien; tabel pemeriksaan untuk keperluan rumah sakit; tabel perawatan pasien; tabel
prosedur medis; tabung bukal; tabung dan peralatan medis untuk pemberian makanan [alat medis]; tabung endobronkial;
tabung endotrakeal; tabung infus; tabung kapiler darah; tabung kapiler untuk memberikan reagen; tabung kapiler untuk
sampel; tabung radium untuk tujuan medis; tabung trakeostomi; tabung tympanostomy; tabung untuk bernapas yang
digunakan dalam pengiriman udara dan gas ke dan dari pasien; tabung untuk digunakan dengan kanula; tabung untuk
digunakan dengan kateter; tabung untuk makanan enteral; tali sendi ortopedi; tali tandu; tandu pasien; tang bedah; tang gigi;
tang kandungan; tang litotomi; tang paru-paru; tang tulang; tang untuk tujuan medis; tangan bionik dpt dipakai untuk tujuan
prosthetics; tas air untuk keperluan medis; tas kolostomi; tas medis yang dirancang untuk menahan peralatan medis; tekstil
anti-mikroba untuk penggunaan medis; telinga busi untuk mengurangi kebisingan; telinga plugs kustom untuk tuna rungu;
tendon buatan; termometer digital untuk tujuan medis; termometer inframerah untuk tujuan medis; termometer klinis;
termometer untuk anak-anak; termometer untuk tujuan medis; thoracoscopes; tiang infus untuk keperluan medis; tidur vibrator;
tirai pembedahan mata; tongkat berjalan untuk tujuan medis; tonometers; topi bedah; transfusi set; trigliserida aparat
pengujian untuk tujuan diagnostik medis; tubeskin tubular perban; tubing medis; tubing medis untuk digunakan dalam prosedur
vaskular; tubing medis untuk irigasi; tubing medis untuk obat administrasi; tubing medis untuk transfusi; tulang buatan untuk
implantasi; tulang rawan buatan; tulang rawan buatan yang terbuat dari bahan sintetis; underpads; underpads pakai; urinal
[untuk tujuan medis]; usungan ambulans; usungan medis; usungan, roda; vagina buatan [perangkat rangsangan seksual untuk
orang dewasa]; vaporizers untuk pengobatan kondisi pernafasan atas; vaporizers untuk tujuan medis; ventilator medis;
vibrator [dewasa bantu rangsangan seksual]; vibrator [perangkat rangsangan seksual untuk orang dewasa]; vibrator pijat
listrik; vibrator udara panas untuk tujuan medis; wadah secara khusus disesuaikan untuk pembuangan instrumen medis, jarum
suntik, dan limbah medis terkontaminasi lainnya; waterbeds untuk tujuan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:
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01/09/2022 20:59:31
540   EtiketJID2022066672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEJAGALAN NO 27 RT.001 RW.002, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11240

MENGKY MANGAREK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Multi Medika Internasional
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Biru, Ungu, Pink, Kuning, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distributor alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk alat kesehatan; Jasa penjualan eceran dan grosir untuk

alat kesehatan secara online; Layanan administrasi mengenai bisnis yang menggunakan basis data di Internet; Layanan
eceran atau grosir untuk kosmetik dan alat kesehatan; Layanan jaringan bisnis; Layanan konsultasi bisnis yang berkaitan
dengan pendirian usaha; Perdagangan besar komputer dan perlengkapannya dan piranti lunak; layanan administrasi bisnis
untuk memproses penjualan yang dilakukan di internet; layanan bisnis; layanan bisnis dan layanan bantuan bisnis; layanan
bisnis online untuk menghubungkan pengguna jejaring sosial dengan bisnis; layanan grosir untuk alat kesehatan untuk
manusia; layanan grosir untuk komputer yang dapat dipakai; layanan konsultasi bisnis dalam kaitannya dengan komunikasi
bisnis; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pemrosesan data; layanan manajemen bisnis; layanan manajemen
bisnis mengenai kegiatan pemasaran dan peluncuran produk baru; layanan ritel untuk alat kesehatan bagi manusia; layanan
ritel untuk komputer yang dapat dipakai; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kesehatan untuk manusia; toko alat
kesehatan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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Jawa Timur, 69173

ANDY MAHBUBI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NEVILE
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 jeans; Jaket Jeans; Kemeja (lengan pendek); Pakaian Pria Jeans; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan

luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja
yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; jeans biru; kemeja lengan
pendek; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

01/09/2022 21:29:20
540   EtiketJID2022066674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL PEJAGALAN NO. 27 RT.001 RW.002, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11240

MENGKY MANGAREK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Multi Medika Internasional
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Biru, Ungu, Pink, Kuning, Hijau, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; 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 informasi hiburan dan pertujukan; Jasa perencanaan pertunjukan hiburan; Jasa-jasa hiburan dalam sifat kompetisi; Jasa-
jasa hiburan di bidang permainan komputer; Layanan hiburan dalam sifat menghadirkan pertunjukan musik secara langsung;
Layanan hiburan, yaitu, menyediakan podcast di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis;
Layanan informasi hiburan; Layanan produksi dan penerbitan hiburan multimedia; Memberikan informasi hiburan melalui situs
web; Penyediaan informasi hiburan tentang artis musik, penampilannya, diskografi, dan juga memberikan foto dan klip video
semua melalui situs web dan halaman profil online; Produksi dan pasca produksi konten hiburan multimedia; hiburan; hiburan
dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat pertunjukan konser; hiburan
dalam sifat pertunjukan musik langsung; informasi hiburan; jasa entertainmen, yaitu, menyediakan konten buatan pengguna
yang tidak dapat diunduh, media elektronik, konten hiburan multimedia, informasi, video, audio, teks, data, film, gambar,
gambar, grafik animasi, dan foto; jasa hiburan berupa jasa produksi konten hiburan multimedia; jasa hiburan dalam bentuk
pertunjukan konser; jasa konsultasi di bidang hiburan; konten hiburan, termasuk konten interaktif, semuanya disediakan
melalui situs web; layanan agen tiket [hiburan]; layanan agen tiket hiburan; layanan hiburan; layanan hiburan disediakan oleh
seniman pertunjukan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan teater; layanan hiburan musik; layanan hiburan musik
dan audiovisual; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan produksi perangkat lunak hiburan multimedia;
layanan pusat hiburan; memberikan informasi hiburan melalui Internet; memberikan informasi hiburan melalui situs web;
memberikan informasi hiburan melalui televisi, broadband, nirkabel, dan layanan on-line; memberikan informasi on-line di
bidang hiburan permainan komputer; mengatur acara hiburan langsung; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan;
mengatur dan melakukan acara hiburan langsung; menyediakan fasilitas hiburan; menyediakan hiburan musik; menyediakan
hiburan musik live; menyediakan informasi dalam bidang musik dan hiburan musikal melalui jaringan komunikasi global;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman
musik; pelatihan di bidang musik dan hiburan; penyelenggaraan pertunjukan musik live; presentasi acara hiburan
langsung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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MUHAMMAD FAHRUL ANDIMAS
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AREZO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Bagian sepatu

diatas sol; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Lis untuk alas kaki; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya
Jepang; Sepatu Dansa; Sepatu bot musim dingin; Sepatu cross training; Sol karet; Sol sepatu; alas kaki; alas kaki bayi; alas
kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pria; alas kaki
untuk pria dan wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan
sandal; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; bagian atas anyaman rotan
untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; flat balet [sepatu flat]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; karet [alas kaki];
lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; perangkat yang tidak tergelincir untuk
sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan
sepatu pantai; sandal dansa; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal kulit
domba; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal pakai; sandal pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung
kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu Latihan; sepatu
aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu baseball;
sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bola voli; sepatu boot bayi; sepatu boot karet;
sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot
militer; sepatu bot rugby; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot
untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot
untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan sepatu
bayi; sepatu dansa; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu
hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot
dan sepatu; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hujan; sepatu jogging; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu
kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu lari bergigi;
sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria;
sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin wanita; sepatu platform; sepatu roda; sepatu salju; sepatu
sandal; sepatu santai; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu slip-on; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu
tinju; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota; sepatu untuk orang dewasa;
sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; sepatu wanita; sepatu yoga; sisipan sepatu untuk tujuan
non-ortopedi; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik timbul; sol
karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya Jepang; sol untuk
sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tali sepatu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu sepak bola;
terompah; trainer (alas kaki); valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]; zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:15:10
540   EtiketDID2022066734

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Medayu Selatan 19/20 Rt 010 Rw 004 Kelurahan Medokan Ayu, Kota Surabaya,
Jawa Timur, 60295

Arya Samodra Hening

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOENGKOPI jiwARTspace
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitan, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi Susu ; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi seduh; Minuman dengan bahan dasar kopi,

coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; biji kopi panggang; es kopi; kopi; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman kopi espresso dicampur dengan susu; minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman yang terutamanya terdiri
dari kopi; produk-produk kopi; sediaan minuman kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:19:35
540   EtiketJID2022066735

730 Nama Pemohon : PT. SISTAR INDONESIA
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Alamat Pemohon : JL SETRASARI KULON 1 NO 3
, Kota Bandung, Jawa Barat, 40152

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 :

: IRUKA PET AESTHETIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa eceran atau jasa grosir untuk hewan peliharaan; layanan ritel untuk makanan hewan peliharaan; layanan toko ritel

menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan persiapan perawatan hewan; layanan
waralaba dan ritel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:23:40
540   EtiketJID2022066736

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 1/346 GEORGE STREET, DONCASTER, VICTORIA, 3108, AUSTRALIA
TUCK HOOI HON, MELVIN HON

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MABROWN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; memasok makanan untuk konsumsi segera; penyiapan makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:26:03
540   EtiketDID2022066737

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL CILEDUG RAYA NO 10 RT 018 RW 003 ULUJAMI PESANGGRAHAN JAKARTA
SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12250

PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo Bunga Crystal Secret
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,

mata, dan bibir; gel untuk penggunaan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik];
losion pelembab kulit [kosmetik]; make-up [kosmetik]; masker wajah [kosmetik]; pelindung matahari (kosmetik); pembersih
kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah
dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:27:30
540   EtiketDID2022066738

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Melati Raya I, No. 59, Rt.003, Rw. 002, Kelurahan Tanah Tinggi, Kota Tangerang,
Banten, 15119

LINDAWATI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROYAL A 5
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Putih atau Transparan
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Garam Masak beryodium; Garam meja; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-

rempah yang diawetkan; Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis
(serbuk, cair atau tablet); Gula nira kelapa; Gula, pemanis alami, saus pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu,
sirup (treacle); Gula-gula berwarna hitam; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Mesis (gula-
gula); Tepung gula; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat;
garam; garam untuk memasak; gula; gula aren; gula batu; gula cair; gula jawa; gula karamel; gula kelapa [pemanis alami];
gula kristal; gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kurma; gula maple; gula mentah; gula merah; gula pasir; gula
tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula, madu, sirup; gula-gula; gula-gula untuk makanan; hiasan berbahan dasar gula
untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi;
tepung atau bubuk untuk gula-gula===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:28:27
540   EtiketDID2022066739

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. P. Kalimantan Gg. I No. 50, Kel. Pelabuhan, Kec. Samarinda Kota, Samarinda.,
Kota Samarinda, Kalimantan Timur

HELEN RUSIANTO

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 :

: ECOLOGICO CAFE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, abu-abu dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengganti teh; es teh; kopi; kopi buatan; kopi yang belum dipanggang; minuman berbahan dasar kopi; minuman

berbahan dasar teh; minuman kopi dengan campuran susu; minuman teh; perasa kopi; teh.; Kopi Latte; Kopi Susu ; Kopi
bubuk; Kopi susu bubuk; Kue; Kue Onde; Kue-kue; Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso
dengan susu); Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan
minuman berbahan dasar teh oolong; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa
susu; Ocha / teh jepang; Pizza (roti); Roti Buaya; Roti kecil-kecil; Roti kering; Roti kopi; Roti manis; Teh Tarik; Teh hijau
jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Wafer (kue); campuran untuk membuat teh; es kopi; es teh; kopi; kopi bubuk; kopi
instan; kopi rempah; kue bolu; kue buah; kue gandum; kue keju; kue kering; kue pastry; kue potong; kue sus; kue tart; kue
untuk makanan ringan; kue yang dikukus; kue, biskuit, kue kering; kulit kue; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup dengan rasa kopi; makaroni [kue kering]; minuman berbahan dasar teh; minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman kopi; minuman teh dengan susu; minuman yang
terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;; produk-produk kopi;
puff pastry (roti); roti bagel beku; roti bakar; roti bun; roti dan roti bun; roti gandum; roti goreng; roti gulung; roti panggang; roti*;
sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; teh bubuk; teh hijau bubuk; teh hitam; teh jeruk nipis; teh kombucha; teh
melati; teh oolong [teh Cina]; teh peppermint; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, teh yang mendominasi; tepung roti
gandum; wafer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:28:50
540   EtiketDID2022066740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Teluk Intan Tower Sapphire Lt.5.Z2, RT/RW 012/013, Kel. Pejagalan, Kec.
Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Wiryono Susanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Nasrudin S.H.
UNITED PATENT OFFICE  Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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SMOKMAN
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau, biru, oranye, kuning, hitam & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Korek api listrik dan bukan listrik; Kotak untuk aksesoris rokok elektronik; Kotak untuk rokok elektronik; Larutan nikotin cair

untuk digunakan dalam rokok elektronik; POD vape; Rokok dengan aroma kopi; 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; cerutu; cerutu
elektronik; corong rokok elektronik; corong untuk tempat rokok; herbal untuk merokok; kasing untuk rokok elektronik; korek api
cerutu listrik; korek api gas untuk perokok; kotak cerutu; kotak-kotak rokok elektronik yang dapat di isi ulang; larutan nikotin
cair untuk digunakan dalam rokok elektronik; nikotin untuk rokok elektronik; pemegang, dari logam mulia, untuk korek api;
penutup dekoratif untuk perangkat merokok elektronik; perangkat merokok elektronik; rokok elektronik; rokok elektronik untuk
digunakan sebagai alternatif rokok tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:32:37
540   EtiketJID2022066741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cikini III No. 80, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10330

PT ROTARYANA ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LAUNDRY PARTS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical

atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial 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 penjualan ritel produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan
evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi perdagangan online;
perdagangan online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:50:33
540   EtiketDID2022066761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Citra 5 B2 No. 31, RT.005/RW.010, Kel. Kamal, Kec. Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

TONIHARDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALVATORE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAGIAN REM UNTUK KENDARAAN; BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Bantalan untuk

kendaraan darat; Bracket plat nomor kendaraan; CUP KIT FOR BRAKE MASTER CYLINDER (set karet sentral rem); Cincin
Peluru untuk roda kendaraan; Cincin rol jarum untuk kendaraan; ECU; Kabel kopling untuk kendaraan; Kabel rem untuk
kendaraan; Komstering,  untuk kendaraan; PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Pelat kopling; Per untuk
kampas rem kendaraan; REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); VALVE CHECK UNTUK REM; Velg
untuk roda kendaraan; bagian rem untuk kendaraan; bagian-bagian rem; ban; bantalan poros untuk kendaraan darat; bantalan
rem untuk kendaraan; bilah penghapus kaca depan untuk kendaraan; bracket box motor; handle rem/kopling; hub roda
kemudi; hub roda kendaraan; jari-jari roda kendaraan; jok untuk kendaraan; kaca spion; kaca spion untuk kendaraan; kain
klos; kampas rem untuk kendaraan; karet rem (tutup abu); katup untuk ban kendaraan; kendaraan sel bahan bakar; klakson
untuk kendaraan; kopling untuk kendaraan darat; master rem kit; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mesin kendaraan
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darat; mudguards untuk kendaraan darat; pedal rem untuk kendaraan; pelapis rem untuk kendaraan; pelindung kaliper rem
untuk kendaraan; penutup jok untuk kendaraan; penutup kaliper rem; penutup master rem; penutup mesin (kap mobil);
peredam kejut untuk kendaraan; rak bagasi untuk kendaraan; rantai penggerak untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan
darat; rem; rem cakram untuk kendaraan; rem tangan; rem untuk kendaraan; roda kendaraan; sarung jok untuk kendaraan; sel
bahan bakar dan katup pengisi dan perlengkapan saluran bahan bakar (kendaraan); sepatu rem untuk kendaraan; sistem
suspensi untuk kendaraan; sprocket roda; standar kendaraan; tromol mobil; tuas rem untuk kendaraan darat; tutup batang
katup untuk ban kendaraan; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:51:02
540   EtiketDID2022066762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Unifam Tower Lantai 2 Unit 2FG, Jalan Panjang Blok A3 No. 1, Desa/Kelurahan
Kedoya Utara, Kec. Kebon Jeruk, Kota adm. Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LEMONILO INDONESIA SEHAT

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEMONILO KONJAQU + Kemasan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, putih, kuning, merah, abu-abu, ungu, hitam, biru, oranye, cream
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Mie; Mie Asia; Mie jepang; Mie segar; Mie shirataki; makanan siap saji berbahan

dasar mie; mie goreng; mie instan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:52:03
540   EtiketJID2022066763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buana Biru Besar Raya F2 No. 62, Kembangan, Jakarta Barat, 11610, DKI
Jakarta

Iwan Iman

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 :

: HYDE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau tosca
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan minuman; Jasa penyewaan gedung untuk tempat konser; Kedai kopi; Restoran; Tempat

makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman; jasa katering; jasa restoran; kafe;
layanan bar; layanan kafe dan kafetaria; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan penitipan anak anjing; menyajikan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan
tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; penyediaan tempat perjamuan makan dan acara sosial untuk acara spesial;
penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi yang
berkaitan dengannya; restoran swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:55:03
540   EtiketDID2022066764

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jendral Ahmad Yani No.2, Pulomas, Jakarta Timur 13210, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13210

PT Kreasi Inovasi Prosana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROSANA IZISOUP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Emas, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; bumbu sop===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:58:21
540   EtiketJID2022066765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cikondang, RT002/RW016, Kelurahan Bojongsari, Kabupaten Tasikmalaya,
Jawa Barat

ABDUL MUIZ

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Inimah Herbal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau muda, hijau tua, tulisan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 10:59:35
540   EtiketDID2022066766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL CILEDUG RAYA NO 10 RT 018 RW 003 ULUJAMI PESANGGRAHAN JAKARTA
SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12250

PT PARAGON TECHNOLOGY AND INNOVATION

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Moodboosting Fragrance
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam dan atau Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dispenser pengharum ruangan; Losion anti-penuaan; Losion perawatan kulit; Lotion perawatan kulit dan preparat anti

penuaan; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pembersih anti-penuaan; Pengharum ruangan; Pewangi
badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit
untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Tisu yang
diresapi dengan wangi-wangian; aroma diffuser buluh udara; gel untuk penggunaan kosmetik; isi ulang aroma untuk reed
diffusers; krim anti penuaan; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah;
krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab kulit [kosmetik]; lotion dan pelembab
anti-penuaan; make-up [kosmetik]; masker wajah [kosmetik]; pelembab anti-penuaan; pelindung matahari (kosmetik);
pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pengharum ruangan; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; potpourris [wewangian]; sediaan kosmetik anti-penuaan;
sediaan pengharum ruangan; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan-sediaan
aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; semprotan tubuh digunakan sebagai
deodoran pribadi dan wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); susu wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; wewangian;
wewangian dan wangi-wangian; wewangian dan wewangian; wewangian untuk keperluan rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:02:14
540   EtiketJ222022066767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gajah Mada No. 1A, Kec. Temanggung, Kab. Temanggung, Prov. Jawa Tengah,
Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TEMANGGUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Lukisan
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Nama Merek : RSUD KABUPATEN TEMANGGUNG + LOGO
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua, Hijau Muda, Biru Muda, Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rumah sakit; Rumah sakit umum===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:02:44
540   EtiketJID2022066768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sindanggalih, Jl. Noenoeng Tisna Saputra, Rt/Rw 002/011, Kel. Kahuripan, Kota
Tasikmalaya, Jawa Barat

Sapnudin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alwafiq Herbal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau tua, hijau muda, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:02:55
540   EtiketDID2022066769

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SLAMET RIYADI NO. 42 C / 56, Kota Surakarta, Jawa Tengah, 57131
Didik Setiadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ECU; Komstering,  untuk kendaraan; bantalan (bearings) [kendaraan darat]; casis untuk kendaraan darat; jeruji untuk

kendaraan darat; jok untuk kendaraan bermotor; klakson elektrik untuk kendaraan; kopling poros atau penyambung poros
[kendaraan darat]; pegas [kendaraan darat]; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; penutup as roda motor; penutup ban
untuk kendaraan; penutup baut spion; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup gear; penutup kaliper; penutup
kaliper rem; penutup kunci kontak; penutup lampu motor; penutup master rem; penutup pelindung mesin; penutup samping
untuk kendaraan roda dua; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; peredam kejut
[kendaraan darat]; poros untuk kendaraan darat; rangka untuk kendaraan darat; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan
darat; rantai untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; roda kemudi untuk kendaraan darat; selat pelindung untuk sepeda
motor (sayap (fairing) untuk sepeda motor); standar untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tanda belok untuk
kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup roda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:06:00
540   EtiketJID2022066771

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sukamaju RT/001 RW/003, Kel. Mulyasari, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Dian Ardiana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ucu Herbal
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Bold, Hijau biasa
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511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:06:37
540   EtiketDID2022066772

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Pramuka Komp. P Dan K, RT/RW. 030/000, Gunung Kelua, Samarinda Ulu,
Samarinda, Kalimantan Timur, Kota Samarinda, Kalimantan Timur

CELNI PITA SARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CELSKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : abu-abu tua, abu abu muda
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak

hidup; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:12:40
540   EtiketJID2022066774

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KOMP BPK II/C-6 RT006/RW002 KELURAHAN KEBON JERUK, KECAMATAN
KEBON JERUK, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11530

SITTI FADHILAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer Amyra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Putih, Oranye dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; jasa katering; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering

makanan dan minuman untuk jamuan makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:13:22
540   EtiketJ222022066775

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Koripan RT.001/RW.018, Sindumartani, Ngemplak, Sleman, D.I. Yogyakarta,
Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55584

Subagiyo Purnomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STARBOBA
Merek Kata dan Lukisan

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

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia
Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan
dan minuman dengan menggunakan kendaraan dan gerobak; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa
restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Restoran; 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; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe
yang menyediakan minuman teh; Katering makanan dan minuman; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai yang menjual
dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan
bar minuman anggur; Layanan pemberian nasihat dan informasi yang berkaitan dengan pemilihan, persiapan dan penyajian
makanan dan minuman; Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Layanan yang
menyediakan makanan dan minuman dengan truk berjalan; Memberikan informasi dan bertukar informasi sehubungan dengan
makanan dan minuman tidak beralkohol termasuk melalui Internet; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; Menyediakan makanan dan minuman untuk orang
yang membutuhkan untuk tujuan amal; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar;
Penyediaan makanan dan minuman; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran cepat saji dan
tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Tempat penyediaan makanan dan minuman; Tempat penyediaan
makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Tempat yang meyediakan minuman
beralkohol (izakaya); cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; jasa informasi, saran dan
konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa katering untuk penyediaan
makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan minuman; jasa konsultasi dibidang penyediaan
makanan dan minuman; jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa
penyiapan makanan dan minuman; kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; katering makanan dan minuman;
katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk institusi; katering makanan dan
minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering yang menyediakan makanan
dan minuman; keramahtamahan perusahaan dalam sifat menyediakan makanan dan minuman; layanan amal dalam sifat
menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan
minuman di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak
dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak anak; layanan
amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman di rumah penitipan anak keluarga anak; layanan amal, yaitu, menyediakan
makanan dan minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan
dan minuman); layanan bawa pulang makanan dan minuman; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan
minuman; layanan kedai minuman; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan makanan dan minuman yang bisa dibawa pulang; layanan teater
makan malam menjadi penyediaan makanan dan minuman; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan
untuk menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan yang menawarkan makanan dan minuman
untuk dibawa pulang; layanan yang menyediakan minuman teh; melayani makanan dan minuman; melayani minuman
beralkohol; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; memberikan informasi dalam sifat resep
untuk minuman; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar
kelor; menyajikan makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman di bar susu; menyajikan makanan dan
minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe internet; menyajikan makanan dan minuman di perusahaan ritel
dan takeaway; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di toko donat;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyajikan minuman di brewpubs; menyediakan layanan katering makanan dan minuman berbahan dasar kelor untuk fasilitas
pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran dan adil;
menyediakan layanan penitipan anak untuk orang tua, yaitu, menyediakan makanan dan minuman; menyediakan makanan
dan minuman; menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
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menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di pusat penitipan anak untuk
orang tua; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyediakan makanan dan minuman di toko donat; menyediakan makanan dan minuman kelor dengan kerjasama waralaba;
menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; menyediakan makanan dan
minuman untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan makanan dan minuman untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman untuk bayi dan anak usia sekolah dasar; menyediakan
makanan dan minuman untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal; menyediakan makanan dan minuman
untuk para tamu; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
untuk pasien dan tamu; menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan, minuman,
dan akomodasi sementara untuk para tamu; pelayanan dalam menyediakan makanan dan minuman; penyajian makanan dan
minuman; penyediaan informasi tentang penyediaan makanan dan minuman; penyediaan informasi yang berkaitan dengan
penyiapan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi; penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di hotel; penyediaan makanan dan minuman untuk
perusahaan; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan
layanan makanan dan minuman; penyewaan air mancur minuman; penyewaan mesin pengeluaran minuman; penyewaan unit
untuk mengeluarkan minuman panas dan dingin, selain mesin penjual otomatis; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di
perusahaan ritel; persiapan dan penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan
minuman; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; restoran swalayan; restoran yang menyediakan
makanan dan minuman kelor; sediaan-sediaan makanan dan minuman; tempat makan yang menyediakan kudapan
(penyediaan makanan dan minuman)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:13:46
540   EtiketJID2022066776

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kubangsari, RT/RW 001/006, Kelurahan Tamanjaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Ai Robi Adawiah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Healthy Best
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kesehatan Terbaik
591 Uraian Warna : biru dongker
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:15:11
540   EtiketDID2022066777

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Monex 8th Floor Suite 8002 Jl. Asia Afrika No. 133-137 Bandung 40112, Kota
Bandung, Jawa Barat, 40112

PT. ARYSTA LIFESCIENCE TIRTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIOBAC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===pestisida pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:16:21
540   EtiketDID2022066778

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Solok Kemas Perum. Gerbang Musi Indah Blok DD No. 08 RT.025 RW.007,
Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, 30961

Siti Sulaiha, Guttifera
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RULE ATHALLAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, jingga, kuning, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===produk ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:16:42
540   EtiketJID2022066779

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Holis Indah blok B no.37, RT/RW 009/001, Kelurahan Cigondewah Kidul,
Kota Bandung, Jawa Barat

Vernand Ferdinand Wiguna

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kendali.co
Merek Kata

566 Arti Bahasa : kata pertama kendali dalam bahasa indonesia diikuti titik dan kata co akronim dari corporation atau corp
untuk terjemahan bersama-sama atau korporasi atau perusahaan.

591 Uraian Warna : biru dan kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===asuransi jiwa dan kesehatan; asuransi kesehatan; broker asuransi kesehatan; jasa informasi dan konsultasi keuangan;

jasa keuangan, investasi dan asuransi; konsultasi asuransi kesehatan; konsultasi keuangan program program tunjangan
karyawan mengenai asuransi dan keuangan; layanan konsultasi dan broker yang berkaitan dengan asuransi kesehatan;
memberikan informasi di bidang keuangan dan investasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:17:18
540   EtiketJID2022066780

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bojong Menteng Residance Blok A1 No F6, Jl. Kemuning Raya. Rawa Lumbu, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17117

Dewi Citra Malau

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cerita Rasa Catering
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau,Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan katering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:17:22
540   EtiketJID2022066781

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lewo Babakan RT/RW 001/015, Kel Linggajaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat
Alfhin Faraja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Alfhin Herbal
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau muda, hijau, hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko jamu (herbal)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:17:26
540   EtiketDID2022066782

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TOLE ISKANDAR NO.24 KEL.SUKAMAJU, Kota Depok, Jawa Barat, 16415
PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLANETO GOLD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, HITAM & GOLD
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban dalam untuk ban pneumatik untuk roda kendaraan; Selubung untuk ban pneumatik [ban]; ban; ban dalam; ban dalam

untuk ban pneumatik; ban luar; ban pneumatik; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda motor; ban solid
untuk roda kendaraan; ban untuk kendaraan; ban untuk kendaraan bermotor roda dua; ban untuk sepeda motor; casing untuk
ban pneumatik; lapisan bagian luar ban untuk vulkanisasi ban; pelapis ban===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:22:09
540   EtiketJID2022066783

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cikini III No. 80, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng , Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10330

PT ROTARYANA ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAZZERINDO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical

atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial 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 penjualan ritel produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan
evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi perdagangan online;
perdagangan online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:23:03
540   EtiketDID2022066784

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Srengseng Raya No. 132 Rt. 004, Rw. 06, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11630

UMADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

:
Merek Kata dan Lukisan
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VIO KIDS
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Biru, Merah, Orange, Putih, Ungu, Merah muda.
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; baju untuk anak-anak; pakaian

anak-anak; pakaian dalam anak-anak; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian untuk anak-
anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:23:31
540   EtiketDID2022066785

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Polri Munjul RT 08 RW 03 nomor 43, Kelurahan Munjul, Kecamatan
Cipayung, Jakarta Timur, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13850

Muhammad Aziz Ibrahim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASI DENDENG MINANGPRIDE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi Dendeng Balado; Nasi Dendeng Batoko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 11:25:56
540   EtiketDID2022066786

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PUTRI HIJAU NO. 12 LT. IV, KELURAHAN KESAWAN, KECAMATAN MEDAN
BARAT, Kota Medan, Sumatera Utara, 20111

PT. DEKORINDO PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ODILIO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU TUA, BIRU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ubin lantai; marmer; marmer [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; ubin dinding, bukan dari logam, untuk

bangunan; ubin keramik mengkilap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 15:32:12
540   EtiketDID2022066946

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn Krajan Ds Candimulyo RT.01 RW.01 Candimulyo, Dolopo , Kabupaten Madiun,
Jawa Timur

Elya Widi Astuti, SE.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NDING
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:36:24
540   EtiketDID2022066992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DR. SEMERU RUKO NOMOR 118 B, KEL. MENTENG, KEC. BOGOR BARAT,
Kota Bogor, Jawa Barat, 16111

PT. TRIO MITRA NUSANTARA

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 :

: SHINETECH + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SHINETECH = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, Hijau, Merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pembersih udara; Pembersih udara, bukan bagian dari mesin; freezer; freezer untuk tujuan penyimpanan medis; lemari es

listrik; lemari es, peralatan pendingin dan freezer untuk tujuan penyimpanan medis; pembersih udara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:38:37
540   EtiketDID2022066993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cipaku II No. 8, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta
Jakarta Clinic

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GFs Secret
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, dan Merah Muda Pastel
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik dan make-up===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:39:59
540   EtiketDID2022066994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pojok 2 Raya Dungus RT.13/RW.03 Munggut, Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa
Timur

Condro Kartika Sari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo Lukisan
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Batik; blangkon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:45:21
540   EtiketJID2022066995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjung Duren Barat 2 No. 35 , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11470
Hinny Rusly
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Monggo Mampir
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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;
Pengelolaan bisnis hotel dan penginapan lainnya; manajemen bisnis hotel; 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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:46:24
540   EtiketDID2022066996

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumbergandu RT.14 RW.02 Sumbergandu, Pilangkenceng, Kabupaten Madiun,
Jawa Timur

Weka Sidha Bhagawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MODEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue kering (pastri); kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:47:11
540   EtiketDID2022066997

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menongo, RT. 003, RW.004, Kelurahan Menongo, Kecamatan Sukodadi,Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

ROYMARTA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DON EDGAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam,Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan pada

jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop,
sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Ampu (Tutup Kepala); Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk
sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Hangat militer; Baju Hangat untuk anak-anak; Baju Hangat; alas kaki; ikat
pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Baju atasan crop; Baju hangat lengan panjang; Baju
koko; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Balaclava; Bandana anak-anak; Baru (Rompi); Bawahan sebagai pakaian; Busana
Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Celana; Celana Cekak
Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk traveling; Celana
jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi; Celana olahraga;
Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana
panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana
pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk berolahraga; Celana
renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas
kaki sutra; Daster anak-anak; Deta (Tutup Kepala); Gamis pria; Ikat Kepala; Ikat pinggang; Jaket Jeans; Jaket anak-anak;
Jaket bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon;
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Jaket tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan
berlapis; Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker;
Jaket wol; Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas anak-anak; Jubah;
Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jumpsuit untuk anak-anak; Kaos
anak-anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaus kaki sepak
bola Amerika; Kemeja (lengan pendek); Kerah polo; Kerudung kepala untuk jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kombinasi
jas dan jaket untuk dipakai saat musim hujan; Lis untuk alas kaki; List untuk alas kaki; Mantel; Mantel kulit panjang; Mantel
tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker penutup mata untuk tidur;
Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; Meukeutop (Tutup Kepala);
Pakaian; Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini;
Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian air untuk ski air dan
dalam air; Pakaian anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian 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 dalam; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dinas seragam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian
longgar; Pakaian luar; Pakaian penutup di pantai; Pakaian tahan air; Pakaian tidur; Pakaian untuk olahraga; Pakaian, yaitu,
atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian,
yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang,
jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos
polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Pelindung mata sebagai
tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian]; Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan
sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari
bahan berlapis; Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung tangan bayi; Sarung tangan
berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan;
Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun (pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun tangan; Selempang; Sepatu bot
bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan mata kaki; Sepatu/sandal dari
rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala (pullovers); Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; T-shirt cetak; T-shirt lengan
panjang; T-shirt printing; T-shirt sablon; Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Topi sebagai tutup kepala; Tutup kepala; Tutup
kepala menggabungkan alat ventilasi listrik; alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus untuk olahraga; alas kaki militer; alas
kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk bersepeda yang memiliki
perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk anak-anak; alas kaki
untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan wanita; alas kaki untuk
snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk olahraga; alas kaki,
kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sepatu olah
raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit,
sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki
Jepang]; atasan [pakaian]; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan
bawahan atletik untuk yoga; atasan untuk anak-anak; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan
untuk sandal gaya Jepang; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian
atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan
sepatu; baju; baju busana muslim; baju kaos (t-shirt); baju ketat; baju militer; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju setelan; baju
tenun; baju tidur; baju untuk anak-anak; balaclava ski; balaclavas; band leher [bagian dari pakaian]; bandeaux [pakaian];
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian];
barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita;
bawahan sebagai pakaian; blangkon; blazer [pakaian bisnis]; blazers; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus militer;
bodysuits untuk anak-anak; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; celana; celana anak;
celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi
[pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki
(stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam
untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk
untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk
anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana
kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana
lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk
orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana
panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk
anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk
wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan;
celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek
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berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu;
celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser;
celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria
untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek
sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang;
celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar;
celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana
salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana
tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk
olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek [pakaian];
chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; durumagi [Mantel
Korea]; earbands [pakaian]; foulards [artikel pakaian]; gamis; gaun denim; gaun untuk anak-anak; gaya pakaian luaran
[outerclothing]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian
dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian];
gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk
kimono]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; jaket; jaket [pakaian
bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket
bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan
penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket
kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek;
jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan; jaket olahraga; jaket panjang; jaket
pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut; jaket reversibel; jaket ringan; jaket
safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket tahan angin; jaket tahan cuaca;
jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor; jaket wol; jaket, gaun tanpa
lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan
kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket, sepatu bot dan rompi untuk
memancing; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan setelan; jas kulit; jas pria; jas tiga potong [pakaian]; jeogori
[pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jikatabi [Alas kaki kerja berujung Jepang]; jubah; jubah bulu; jubah bulu
tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk
digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; kain oto untuk anak-anak; kantong untuk pakaian; kaos; kaos kaki; kaos
kaki penghangat; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan
kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; karet [alas kaki]; kaus; kaus
[pakaian]; kaus kaki; kaus kaki anak-anak; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki panjang, kaus kaki dan
celana ketat; kaus kaki pria; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus lengan panjang; kaus sepak
bola; kelengkapan logam untuk alas kaki; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kemeja empuk untuk penggunaan atletik;
kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamuflase; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; ketiak gussets [bagian dari
pakaian]; ketuk celana; kimono; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi
pakaian dalam; kostum rakyat [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; lacak jaket; lapisan
dalam sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang];
legging menjadi celana panjang; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; lis
pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots
[pakaian renang]; mantel; mantel [pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel
kacang; mantel kulit; mantel kulit domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel
pagi; mantel panjang; mantel pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel
untuk wanita; mantel wol; mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis
atau sanitasi; masker wajah musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melawan celana pendek untuk seni
bela diri campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; muffs [pakaian]; nemaki
[jubah tidur Jepang]; pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik;
pakaian basah untuk berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk ski air; pakaian
bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian
bermain one-piece; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam
anak-anak; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam sekali
pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita
(teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga;
pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian
denim; pakaian formal; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian jadi; pakaian kasmir; pakaian kasual untuk
bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit;
pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi; pakaian lampin; pakaian linen; pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar
tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian
luar untuk pria; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian
militer; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian
pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar; pakaian pram; pakaian pribadi; pakaian rajut dalam
jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian
renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk pria;
pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk
kompetisi; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan;
pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian
tenun; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk digunakan dengan sepeda; pakaian tidur;
pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk
wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk
bayi; pakaian untuk berselancar; pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian
untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk
skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian
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wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,
pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt; pakaian yang mengandung zat pelangsing;
pakaian yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, alas kaki dan hiasan
kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian
pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang
berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; paramentos [pakaian]; pelindung kaki (celana); penghangat kaki  (pakaian);
penghangat leher; penghangat lengan [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu
boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); perangkat non-tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat
yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perlengkapan besi untuk sepatu bot; perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan
sepatu bot; perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama
untuk anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; pompa [alas kaki]; replika celana
pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola
Amerika; rok [pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok golf; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis;
rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi
puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk untuk
pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan
sepatu pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit;
sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal
pantai; sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak;
sandal untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selendang [pakaian]; sendal; sepatu atau sandal
esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu atletik untuk sepak bola; sepatu baseball; sepatu bot; sepatu bot *;
sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk industri; sepatu bot kulit domba; sepatu
bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot
rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot
untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor;
sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bot yang
ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu bot yang tertutup baja;
sepatu dan alas kaki; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk sepatu bot;
sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu kasual; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
mengemudi; sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu
ski-Apres; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; seragam atletik; seragam baseball; setelan baju (sweat suits) sweater;
setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan pakaian formal wanita; setelan rok; shift [pakaian]; slip  pakaian dalam; sol
[untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol sandal; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; stoking dan celana ketat tipis wanita; suspender
militer; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal renda; tali celana; tali kaki untuk zori [sandal gaya Jepang];
tali untuk bra [bagian pakaian]; tapak alas kaki dijual sebagai komponen alas kaki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot
berburu; tas khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk
sepatu ski; tas sepatu golf; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; thobes
[jubah tradisional]; tips untuk alas kaki; topi; topi baseball; topi berbandul; topi dan peci; topi garnisun; topi golf; topi jari kaki
[bagian dari alas kaki]; topi kertas [pakaian]; topi militer; topi militer dengan visor; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
topi rajut; topi ski; topi tukang pesona; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; trainer (alas kaki);
tubuh [pakaian]; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini; tutup kepala kulit; tutup kepala termal;
tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici; tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak,
dan topi rajutan; visor (tutup kepala); waraji [Alas kaki Jepang terbuat dari jerami]; zori [sandal gaya Jepang]===
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511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana pelindung kaki; T-shirt lengan panjang; celana kasual; kain tadah liur bayi; kaus kaki anak-anak; kemeja berkerah;

kerah [pakaian]; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging menjadi celana panjang; pakaian; pakaian bayi [pakaian]; pakaian dalam anak-anak; pakaian untuk
anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; stoking setinggi lutut; tutup kepala anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:48:41
540   EtiketDID2022066999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No.10, RT 002/RW 001, Kel, Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOTDOKK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sate Sosis Sapi; cabai dengan keju; keju; keju cheddar; keju dicampur; saus keju; selubung sosis; sosis corn dog; sosis

daging; sosis dalam adonan; sosis yang dilapisi tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:50:13
540   EtiketJID2022067000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln Kinibalu 4 No 01, Rt 07 Rw 02 Kel Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota
Bengkulu, Kota Bengkulu, Bengkulu, 38227

Yohana Andriani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AKADEMI AMANIE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Gold, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan dan pelatihan di bidang persewaan karyawan; Jasa pendidikan non

formal/kursus yang bergerak dibidang Fashion Design; Jasa pendidikan untuk Ibu dan Anak; Jasa-jasa penyediaan pendidikan
yang berkaitan dengan manajemen keuangan online dari database komputer atau Internet; Layanan pendidikan dasar;
Layanan pendidikan pra-sekolah untuk anak-anak, dan mengadakan seminar dan lokakarya di bidang pengasuhan anak;
Menyediakan informasi mengenai pendidikan online; Pemondokan untuk keperluan pendidikan atau hiburan,
menyelenggarakan acara pendidikan dan hiburan, menyediakan permainan online; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan];
Pendidikan keagamaan; Pengajian (Jasa Pendidikan); Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan informasi pendidikan;
Pesantren (Jasa Pendidikan); bimbingan kejuruan [nasihat pendidikan atau pelatihan]; informasi pendidikan sekolah asrama;
jasa-jasa taman kanak-kanak (pendidikan atau hiburan); layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan dan pelatihan
pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan seni,
kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; lembaga pendidikan; melakukan acara hiburan, acara budaya, acara olahraga
langsung, acara pendidikan, dan kegiatan hiburan dan budaya; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur forum pendidikan secara langsung; menyelenggarakan kursus
pengajaran, pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; pendidikan Bisnis; pendidikan anak usia dini
(PAUD); pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis; pendidikan sekolah asrama; pengaturan dan penyelenggaraan
acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan pengembangan pendidikan atau karir; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi
materi pendidikan dan pengajaran; program acara pendidikan; ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:50:43
540   EtiketDID2022067001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HOTDOKK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sosis yang dibungkus adonan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:54:08
540   EtiketDID2022067002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Tempo Scan Tower, 30th Floor
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 3-4, Rt.009, Rw.004
Kel. Kuningan Timur, Kec. Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12950

PT B. BRAUN MEDICAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AVI-01
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Hanya merupakan suatu penamaan saja
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat pencuci darah; sediaan farmasi untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk cairan; sediaan farmasi

untuk pencuci darah dengan hemodialisa dalam bentuk serbuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:57:22
540   EtiketDID2022067003

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: soulfull
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Barang

cetakan dan barang-barang yang terbuat dari kertas, yaitu, kalender, poster, jurnal kosong, buku catatan; Barang-barang
cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang -
barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book,
bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil, pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol,
pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris, penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus
tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak
stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-
alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat
pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan
plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu
ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama, lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar,
poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer, huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola
dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong
plastik, sampul plastik.; Buku tahunan (barang cetakan); Data terekam dari internet dalam bentuk kertas; Desain gambar yang
dihasilkan dengan bantuan komputer; Dokumen; Dokumentasi computer dalam bentuk cetak; Iklan (Barang Cetakan); Kartu
peringatan tidak diganggu dari karton; Kertas higienis; Kop surat; Majalah perusahaan; Map Kertas; Materi periklanan yang
dicetak; Materi presentasi audiovisual yang dicetak; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis, amplop,
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penanda, dan stensil; Panduan (Barang Cetakan); Publikasi dan barang cetakan, yaitu kartu dagang bola basket, kartu
dagang, stiker, dekal, tato sementara yang dapat dipindahkan, perangko bertema bola basket, tiket bertema bola basket,
karton untuk menyimpan koleksi piringan perdagangan, papan tulis tempel dan penghapus papan tulis, papan memorandum,
penjepit papan untuk menulis, tatakan gelas dari kertas, kartu pos, alas piring dari kertas, tissue wajah, kartu catatan, bantalan
memo, bantalan catatan, pulpen, krayon, spidol penanda, karet gelang, pena dan pensil, kotak pena dan pensil, pena dan
tatakan untuk menulis, penyangga dokumen desktop, scrapbook, stempel karet, penggaris untuk merancang, spanduk kertas
dan bendera, binder dengan 3 cincin, folder alat tulis, buku catatan wirebound, buku catatan portofolio, foto-foto berbingkai
dan tidak berbingkai, litografi,  cetakan seni, poster, kalender, stiker bumper, sampul buku, penunjuk halaman buku, kertas
pembungkus, buku kegiatan anak-anak, buku mewarnai anak-anak; Selebaran iklan; Tas, amplop, kertas, dan kantong
polietilen untuk pembungkus (sediaan pembungkus); agenda; alat kertas tulis; alat tulis; alat tulis (kartu nama, kertas kop
surat); alat tulis (kartu nama, kop surat); bahan kemasan dari karton atau kertas untuk es; bahan promosi dan iklan; bahan
untuk tulis menulis; bantalan tinta; barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; barang-barang dari karton; buku catatan;
buku dan buklet; buku petunjuk yang dapat dibaca secara elektronik, formulir yang dapat dibaca mesin atau yang dapat dibaca
komputer untuk digunakan dengan, dan dijual sebagai sebuah unit dengan perangkat elektronik dan komputer genggam dan
dapat dibawa tercetak; buku tulis; buku-buku telepon dan alamat; cap [stempel]; cetakan bergambar; foto terpasang dan tidak
terpasang; foto-foto; gambar stempel; kantong [alat tulis]; kantong kertas untuk kemasan; kantong kertas untuk pembungkus;
kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik PP; kantong plastik untuk produk makanan;
kartu menu yang digantung di pintu dari karton; kartu nama; kartu ucapan tercetak dengan informasi elektronik yang tersimpan
di dalamnya; kartu-kartu terbuat dari kertas; katalog yang terkait dengan peralatan telekomunikasi, telepon mobil perangkat
elektronik genggam dan digital mobil untuk mengirimkan dan menerima panggilan telepon, faks, surat elektronik, video, pesan
singkat, musik, pekerjaan audiovisual dan multimedia lainnya serta data digital lainnya; kemasan kertas dan wadah untuk
makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kertas HVS;
kertas catatan berperekat; kertas kartu nama [setengah jadi]; kertas kop surat; kertas koran; kertas serat kayu; kertas tulis;
kertas tulis dan amplop [alat tulis]; kertas untuk kertas kop surat; kupon diskon dicetak; label dari kertas; lembaran plastik, film
dan tas untuk pembungkus dan pengemasan dan barang-barang cetakan dan bahan-bahan kertas; materi pemasaran dan
promosi dalam bentuk cetak; papan iklan tercetak dari karton; papan iklan tercetak dari kertas; papan iklan yang dibuat dari
bahan kardus; pena untuk menulis; plakat kertas atau karton; plastik tipis lembaran  untuk pelindung makanan (wrapping);
pola cetakan untuk kaos dan switer lengan panjang; poster gambar; potret; publikasi tercetak  yang terkait dengan teknologi,
teknologi digital dan gawai; sampul dokumen dari kertas; selebaran; sertifikat cetak; souvenir untuk program acara; stiker
khusus untuk mobil; surat; tabung karton untuk dokumen; tanda/papan iklan dari karton; tanda/papan iklan dari kertas atau
karton; tisu pembersih terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:57:51
540   EtiketJID2022067004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Palem Lestari Blok C 15 Nomor 1, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11730

Rudy Sugianto S.E

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REZEKI LAUNDRY KILOAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, kuning, biru, oranye , putih, krem
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; Jasa laundry sepatu, jasa cuci sepatu, reparasi dan restorasi sepatu; Jasa pencucian gorden; Layanan binatu

dengan bahan kimia tanpa penggunaan air; Mencuci boneka; Mencuci helm; binatu swalayan; cuci kering; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan peralatan pengeringan; memberikan informasi terkait layanan pencucian; memberikan informasi
terkait penyewaan mesin cuci listrik; 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; pencucian;
pencucian dan disinfektan linen; pencucian kain; pencucian pakaian; penyediaan fasilitas binatu; penyewaan mesin cuci
binatu; penyewaan mesin cuci pakaian; penyewaan pengering binatu; perbaikan atau perawatan mesin cuci industri dan
memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan pemeliharaan peralatan pengeringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:57:58
540   EtiketJID2022067005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DEWA RUCI NO. 15 MEDAN, PETISAH TENGAH, MEDAN PETISAH, Kota
Medan, Sumatera Utara

SUSANTONO TANADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : SRIKANDI
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa

pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran;
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan
restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Kafe kopi; Kantin; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; jasa kafe; jasa restoran; layanan cafe keliling untuk menyediakan makanan dan minuman;
layanan kafe, bistro, dan restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; restoran yang menjual
makanan untuk dibawa keluar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 16:59:50
540   EtiketDID2022067006

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Sumur III Kaveling III Blok CC No. 1, Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. PALOMA HARDWARE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo P
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemancar gas, uap atau air dari logam; Alat peregang untuk pengikat logam dalam menangani muatan (batang

hubung tegangan); Anak tangga dari logam; Atap logam; BAK DARI LOGAM UNTUK MENGADUK SEMEN; Baja kasar atau
setengah dikerjakan; Baja ringan; Bantalan jalan kereta api dari logam; Batang baja; Batang hubung tegangan; Bejana dari
logam; Benang dari logam untuk keperluan mengikat; Besi tuang, yang kasar atau setengah dikerjakan; Brankas; CORONG
ISI (TIDAK MEKANIS) DARI LOGAM; Campuran timah berlapis perak; Cetakan sementara dari logam untuk beton; Cincin dari
logam biasa untuk kunci; Cincin tembaga; DAUN PENUTUP DARI LOGAM; Engsel pintu dari logam; Gelang pengenal dari
logam; Gelanggang luncur (struktur) dari logam; Genteng dari logam; Gerendel dari logam; Grendel pintu rantai dari logam;
Ibu tangga (bagian-bagian tangga) dari logam; Jangkar dinding dari logam; Jangkar-jangkar *; KASA KAWAT; Kabel untuk
kereta gantung; Kasa serangga dari logam; Katup pipa air dari logam; Kawat besi; Kawat las alumunium; Kincir cuaca atau
kincir angin dari logam; Kotak penyimpan uang; Kotak untuk alat-alat dari logam (kosong); Kunci dari logam; Kuningan, kasar
atau setengah dikerjakan; Lembaran Logam/baja untuk Atap Bangunan dengan lapisan seng dan almunium; Lembaran dan
pelat logam; Lis dari Logam; Logam biasa, kasar atau setengah dikerjakan; Makam dari logam; Monumen terbuat dari logam;
Otomat handuk terpasang dari logam; Paku [brad] dari logam; Paku keling, kram dan paku logam; Paku payung [paku]; Panel
isyarat tidak bercahaya dan bukan mekanis dari logam; Pegas dari logam; Pelat besi; Pelat latun; Penahan dari logam;
Pengikat berkas dari logam; Peti untuk alat-alat dari logam (kosong); Pipa-pipa dari logam; Plakat batu nisan dari logam;
Putaran langsir (kereta api); Rantai untuk hewan ternak; Roda jendela geser; Roda perabot dari logam; Roda tempat tidur dari
logam; Sekerup genggam dari logam; Sekrup baja ringan; Sekrup jangkar dinding; Selongsong (perangkat keras logam);
Selubung tali (bidal) dari logam; Silo dari logam; TANDA TIDAK BERCAHAYA DAN TIDAK MEKANIS DARI LOGAM DAN
METAL; Taji; Tali pengancing dari logam untuk jendela; Tanda-tanda dari logam tidak bercahaya dan non-mekanis; Tangga
dari logam; Tiang dari logam; Tiang iklan (dari logam); Timah; Tirai tungku api dari logam; Tombak (logam campuran antara
tembaga dan seng); Tong dari logam; Tusuk kontak dinding dari logam; Tutup penyegel botol dari logam; Ubin lantai dari
logam; Wadah kemasan dari logam; air-pipa logam; atap ubin logam; baja ditempa; baja kawat batangan; balok besi atau baja;
bangunan baja; baut jangkar logam; besi silikon; bilah-bilah baja; bilik telepon dari logam; cincin logam *; cincin skrup; dinding
lapisan logam untuk membangun; engsel dari logam; engsel pintu logam; gabions kawat baja; gembok; gembok logam; gesper
dari logam biasa [hardware]; kaleng logam; katrol logam, selain untuk mesin; kawat; kawat baja; kawat berduri; kawat duri;
kawat pengikat; kawat solder logam; keran dari logam untuk tong bir; klem roda [sepatu]; kolam renang dari logam; kotak
logam; kunci dari logam untuk pintu; kunci gembok; kunci logam; kusen logam; lembaran baja; logam penyangga tong;
lonceng logam; lonceng pintu non-listrik; mur logam; nisan makam non logam mulia; pagar berantai dari logam; palet logam;
panil-panil dari logam/besi/baja; patung dari logam biasa; pegangan jendela logam; pegangan pintu dari logam; pegangan
tangan logam; pelindung pohon logam; perancah logam; perlengkapan pintu dari logam; peti logam; pintu logam *; pipa-pipa
baja; rantai tali-temali logam; ring sekrup dari logam; saluran dari logam untuk ventilasi instalasi; sekrup logam; sling kargo
dari logam; solder perak; tabung baja; tabung logam; tali dari logam untuk pengikat; tangki dari logam untuk penyimpanan gas
cair; tantalum [logam]; tembaga batangan murni; terali dari logam; tiang-tiang baja; titanium; ubin dinding dari logam untuk
bangunan; uninsulated, kawat non-listrik; vanadium===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:01:13
540   EtiketDID2022067007

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Villa Bogor Indah Blok CC 4 No. 11, RT/RW : 006/013, Ciparigi, Kecamatan : Kota
TEGUH WIBAWANTO
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Bogor Utara, Kota Bogor, Jawa Barat., Kota Bogor, Jawa Barat
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO HYDRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Filter untuk pemurnian air; Perangkat selaput dalam bentuk saringan–saringan untuk pemurnian air; Saringan air jalan toll

( Deck Drain ); Saringan air untuk keperluan sanitasi; Saringan nano untuk mendaur ulang air limbah industri dan domestik;
Saringan untuk air minum; bioreaktor untuk digunakan dalam pengolahan limbah; filter air; filter air reverse osmosis; filter
pemurni air; filter pemurnian air; filter pemurnian air reverse osmosis; filter pengolahan air; filter untuk air minum; filter untuk
kolam air panas; insinerator limbah untuk keperluan industri; insinerator limbah untuk keperluan rumah tangga; insinerator
pembuangan limbah; instalasi pemurnian air limbah; pendingin air termasuk, air terjun, alat pengurang kelembaban udara,
saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring,
menukar udara, menyediakan, menyimpan; pendingin air, air terjun, alat pengurang kelembaban udara, saringan air atau
peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan (cooling), menyaring, menukar udara,
menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum; peralatan dan pemasangan sanitasi; perlengkapan
dan instalasi sanitasi; pipa air untuk instalasi sanitasi; saringan air pendingin.; saringan air.; saringan-saringan (filters) air
keran rumah tangga, bukan elektrik; unit pemurnian air limbah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:02:08
540   EtiketDID2022067008

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jatipadang Rt/Rw 005/009 Jatipadang  Pasar Minggu 12540, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12540

Faizal Ainul Adha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jamuslimah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink (merah muda)
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 5, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Penjualan makanan dan minuman secara online; Toko jamu

(herbal); jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online (internet).;
layanan iklan untuk mempromosikan kesadaran publik tentang masalah kesehatan; layanan toko ritel online yang
menampilkan konten digital; promosi persoalan-persoalan kesehatan, masyarakat dan kelestarian lingkungan===
===Jamu; Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam kemasan; Jamu herbal; Jamu memelihara
kesehatan; Jamu seduh dan godok ramuan tradisional; Jamu untuk kesehatan; Minuman berbahan dasar empon - empon
(jamu); Minuman berbahan dasar rempah - rempah (jamu); Ramuan herbal tradisional; jamu tradisional; jamu untuk
memelihara kesehatan organ kewanitaan; ramuan jamu===
===Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Teh dan teh herbal; Teh
herbal dan seduhan herbal; seduhan herbal; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal berbahan rempah;
seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak); teh herbal, selain untuk penggunaan obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:02:32
540   EtiketDID2022067009

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: soulfull
Merek Kata dan Lukisan

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

Halaman 618 dari 1012



511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Peralatan makan dari keramik; Peralatan makan dari keramik, selain pisau, garpu

dan sendok; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Tumbler [gelas
minum]; Tumbler untuk digunakan sebagai gelas minum; Wadah minuman (tumblers); baki peralatan makan; gelas [wadah
minuman]; gelas opal; gelas opaline; lap pembersih untuk peralatan makan; layanan kopi [peralatan makan]; peralatan makan;
peralatan makan hewan peliharaan; peralatan makan keramik; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu
dan sendok, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam
mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan
dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu,
dan sendok; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok; piring keramik [peralatan makan]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:07:09
540   EtiketDID2022067010

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Seruni III no. III Taman seruni, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat
Ni Luh Komang Novia Paramita

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kami handycraft
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ungu, merah, hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kertas kerajinan tangan Jepang; Kotak dari kardus atau kertas; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari

karton, kertas dan plastik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kertas; dekorasi pesta dari kertas; hiasan kertas
dekoratif; karangan bunga hias kertas untuk pesta; karya seni dari kertas atau karton; karya seni kertas; kerajinan kertas [seni
dan kerajinan]; kertas daur ulang; kertas untuk pembungkus bunga dan pajangan bunga; kotak hadiah dari kertas; sampul
kertas untuk pot bunga; undangan cetak terbuat dari kertas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:07:24
540   EtiketDID2022067011

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Balerejo RT.10 RW.01 Balerejo, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Nugraheni Yuni Setyaningrum

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MADIRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kentang yang dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:09:27
540   EtiketDID2022067012

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Industri Pulogadung, Jl. Rawa Sumur III Kaveling III Blok CC No. 1, Kel.
Jatinegara, Kec. Cakung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

PT. PALOMA HARDWARE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo P
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih

Halaman 619 dari 1012



511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi penerangan, pemanasan, penghasilan uap, pendinginan, pengeringan, penyegaran udara, pembagian air dan

instalasi kesehatan; Jamban; Karpet yang dipanaskan dengan listrik; Kipas angin; Lampion untuk hiasan pesta; Lampu mobil;
Lemari es; Pengering pakaian; Perkakas pengendali suhu untuk kendaraan; Saringan kopi (listrik); Saringan sistem pencuci
(washer).; Saringan untuk air minum; Saringan untuk bak cuci piring dan/atau wastafel.; Tungku masak; air mancur; air
pendingin; alat montase dibentuk untuk tungku; alat pendingin minuman; alat pengering rambut untuk keperluan industri; alat
penghilang bau udara; aparat dan instalasi pengering; aparat gabungan untuk pendinginan dan pembekuan; aparatus
pengeringan makanan ternak; aparatus penyegar udara; aparatus untuk rambut kering; bak cuci untuk piring dan peralatan
dapur; bak mandi; bath tub jet; bohlam indikator kendaraan; bola lampu neon kompak [CFL]; botol air panas; busur lampu;
cerobong asap cerobong asap; filamen untuk lampu listrik; instalasi pemurnian air; instalasi pengeringan; instalasi untuk
penerangan jalan; jet air; kap lampu; keran air; kloset air; kompor; kulkas-freezer; lampu; lampu kendaraan; lampu lampu LED;
lampu listrik; lampu neon; lampu panggung dan lampu lentera; lampu proyeksi LED; lampu sepeda; lampu sorot; mandi
shower; oven konveksi; oven listrik; oven memasak komersial; panci pemanas; pelampung closet; pemanas air; pemanas air
induksi; pemanasan instalasi untuk digunakan dengan bahan bakar gas; pembakar laboratorium; pembuat yogurt listrik;
pendinginan instalasi; pengering tangan otomatis; peralatan untuk instalasi penyediaan air; perlengkapan pipa kamar mandi;
rice cooker industri; saluran air instalasi; saringan air.; tempat cuci piring; tungku dan perapian; unit AC; wastafel kamar mandi;
 alat sterilisasi air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:11:04
540   EtiketJID2022067013

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kokosan No. 10, RT 002/RW 001, Kel. Mangga Besar, Kec. Taman Sari, Jakarta
Barat, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

IJEK WIDYAKRISNADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Justisiari P. Kusumah S.H.
KMO Building Floor 05 Suite 502  Jalan Kyai Maja N0 1

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: soulfull
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa memfasilitasi donasi produk makanan oleh konsumen untuk organisasi nirlaba melalui penjualan eceran langsung;

Pengumpulan dana untuk amal sebagai tanggung jawab sosial perusahaan yang melibatkan customer untuk turut
menyumbang makanan hewan; jasa pengelolaan uang tunai (cash management) termasuk pelayanan anjungan tunai mandiri,
termasuk penggantian uang tunai, memelihara dan menjemput deposito, memproses, menghitung dan membungkus koin,
memroses dan menghitung mata uang kertas, jasa persiapan penggajian, penjualan tiket pertunjukan dan tiket lotre,
pelayanan mesin pemberian ganti rugi, jasa rekening cek, cek tunai, verifikasi deposito, pemrosesan night bag, pengkodean
cek, konsolidasi dari uang bank individu, pesanan penggantian cabang dan pesanan komersial, brankas virtual, penanganan
penghasilan dari konvensi, pameran, dan pertunjukan, distribusi tiket/kupon makanan, jasa menghitung persediaan dan
akuntansi lainnya, jasa penanganan uang tunai dan perubahan tagihan serta operasi moneter, jasa deposito uang tunai dan
barang berharga, persiapan laporan keuangan, jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, menyediakan dan
memelihara brankas (drop safes) untuk menerima mata uang dan penghasilan lainnya, jasa deposito uang tunai dan barang
berharga, persiapan laporan keuangan , jasa pengelolaan uang tunai dan penukaran uang, transfer dana elektronik, jasa yang
berkaitan dengan melindungi rahasia informasi perbankan, proses terintegrasi untuk pengelolaan uang tunai,
menyeimbangkan dan merekonsiliasi dana, memantau, menganalisis dan mengoptimalkan uang tunai, melacak dan
mengelola deposito, merekonsiliasi cek, menyediakan percepatan akses uang tunai; penyewaan ruang untuk berdagang;
penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman; transaksi keuangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:11:17
540   EtiketDID2022067014

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan 2 No.15, Cukang Galih, Curug, Cukang Galih, Kec. Curug, Kabupaten
Tangerang, Banten 15810, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

PT. Hermed

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: obana (obat batuk anak)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru, merah muda
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan obat batuk===

Halaman 620 dari 1012



Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:12:36
540   EtiketDID2022067015

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kp. Jagawana RT. 005 RW. 005, Sukarukun, Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa
Barat, 17631

PT. TOPSPOT TANG INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UPPU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adaptor USB; Aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; Baterai ponsel (baterai isi ulang);

Headsets untuk telepon genggam; Jam tangan gelang dan gelang tangan yang mengomunikasikan data ke asisten digital
pribadi ponsel pintar dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya;
Kabel USB untuk ponsel selular; Konektor ponsel untuk kendaraan; Pengisi daya usb untuk ponsel; Peralatan kendali jarak
jauh untuk perangkat keras komputer dan jam tangan pintar yang dapat dipakai; Peralatan periferal komputer untuk digunakan
dengan jam tangan pintar yaitu tali jam tangan pintar dan tali jam tangan pintar; Peralatan untuk merekam, mentransmisikan
atau mereproduksi suara; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi, memproses, mengumpulkan, merekam dan
mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama jantung dan aktifitas fisik; Sensor untuk
penggunaan ilmiah yang akan dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data biometrik manusia perangkat elektronik digital
bergerak dan dapat dipakai untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi dan meninjau file teks data audio
gambar dan video; Tali jam tangan pintar; Tas khusus untuk ponsel; adaptor ethernet; adaptor kabel; adaptor telepon; alat
untuk memproses, mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi
suara atau gambar; handset telepon yang menggabungkan mikrofon; headset; headset handsfree untuk telepon seluler;
headset nirkabel; headset stereo; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset telepon; headset untuk telepon seluler; jam
tangan pintar; jam tangan pintar (pengolah data); jam tangan pintar menggabungkan fungsi permainan elektronik; kabel
adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam komputasi; kabel
mikrofon; kabel sinkronisasi data; kabel transmisi data; kit hands-free untuk ponsel; komponen dan aksesori untuk komputer,
yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak, perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan
pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam audio dan video, televisi, dan set top box; mikrofon;
mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam
tangan pintar; pengisi daya baterai untuk ponsel; pengisi daya untuk ponsel; perangkat audio nirkabel yang berbentuk earbud
(perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone nirkabel untuk digunakan
dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat dan peralatan, yaitu,  telepon selular, tablet dan
alat-alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; perangkat elektronik;
perangkat elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email,
dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks,
data, audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan; perangkat elektronik yang dapat dipakai/dikenakan, yaitu, jam
tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang mengkomunikasikan data ke
asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan komputer dan
komunikasi elektronik lainnya; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mentransmisikan/menyiarkan konten
audio/video/multimedia; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming, mengarsipkan, mentransmisikan,
dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk merekam,
mentransmisikan dan mereproduksi suara dan/atau gambar; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon
untuk pendeteksian, penangkapan dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; smartwatches menggabungkan
fungsi telekomunikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:16:45
540   EtiketDID2022067016

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Ubud Cendana 2 No. 8, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810
Petrus Danny

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KINGPLUS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, mahkota, Tamba
511 Kelas Barang/Jasa : 11

Halaman 621 dari 1012



510 Uraian Barang/Jasa : ===lampu lampu LED; light-emitting diode [LED] lampu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:17:25
540   EtiketJID2022067017

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APL Tower – Central Park, Lantai 19 Unit T7, Jl. Letjen S Parman Kav. 28, Kel.
Tanjung Duren Selatan
Kec. Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. INDO DIGITAL ASET

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Widjaya S.H., M.Kn.
The Bellezza Office Tower 19th floor, Jl. Arteri Permata Hijau No. 34 Permata Hijau

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GARUDA GUILD GAMES GGG dan Gambar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya merupakan suatu penamaan saja
591 Uraian Warna : Merah, kuning, oranye, coklat, hitam, hijau, merah muda dan ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan)

di bidang olahraga sepatu roda atau rollersports, khususnya yang berkaitan dengan olah raga sepatu roda; Database online di
bidang hiburan; Film ( hiburan); Hiburan dalam bentuk serial televisi dan konten hiburan dalam bentuk pendek, masing-masing
menampilkan realitas, komedi, drama, berita, dan variasi; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs
web yang berisi presentasi fotografi, video, audio dan prosa yang tidak dapat diunduh, klip video dan materi multimedia
lainnya yang berkaitan dengan film dan program
televisi di bidang komedi, drama, aksi, variasi, petualangan, olahraga, musikal,
acara terkini dan berita hiburan, dokumenter dan animasi.; Hiburan online interaktif dalam bentuk situs web yang memuat
presentasi fotografi, video, dan prosa, klip film terkait serta materi multimedia lainnya yang menampilkan drama serial televisi,
aksi dan petualangan; Hiburan, kegiatan budaya, rekreasi, pertunjukan langsung, olahraga, penerbitan, publikasi, travel,
makanan, fashion, sastra, kesehatan dan kebugaran, televisi, film, radio, konten multimedia , teater, permainan, fotografi,
layanan museum, layanan kebun binatang, layanan taman hiburan yang disediakan secara elektronik atau online dari basis
data komputer atau melalui Internet; Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Jasa  penyedia hiburan melalui sistem
berbasis web dan portal online untuk pelanggan untuk berpartisipasi dalam permainan elektronik online yang berkaitan dalam
bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual; acara talkshow (hiburan); agen pemesanan
untuk layanan hiburan; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi (pendidikan), sekolah, pelatihan (training), kursus-kursus
pelatihan, pengajaran, pelatihan, konseling (pelatihan) di bidang beladiri KYOKUSHINKAI; aktivitas rekreasi dan hiburan;
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; fashion show (hiburan); hiburan; hiburan dalam bentuk
pertunjukan langsung oleh grup rock; hiburan dalam bentuk pertunjukan visual dan audio langsung; hiburan dalam bentuk
pertunjukan visual dan audio langsung, dan pertunjukan musikal, ragam, berita dan komedi; hiburan dalam bentuk turnamen
catur; hiburan dalam pertunjukan oleh penyanyi; hiburan dalam sifat balap mobil; hiburan dalam sifat balap mobil dan
pameran; hiburan dalam sifat balap sepeda dan pameran; hiburan dalam sifat daya tarik rumah hantu; hiburan dalam sifat klub
gulat; hiburan dalam sifat kompetisi angkat berat; hiburan dalam sifat kompetisi olahraga; hiburan dalam sifat kompetisi
seluncur es; hiburan dalam sifat kompetisi sepatu roda; hiburan dalam sifat kompetisi trek dan lapangan; hiburan dalam sifat
kontes gulat; hiburan dalam sifat kontes tinju; hiburan dalam sifat layanan televisi seluler; hiburan dalam sifat liga basket
fantasi; hiburan dalam sifat liga bisbol fantasi; hiburan dalam sifat liga olahraga fantasi; hiburan dalam sifat liga sepakbola
fantasi; hiburan dalam sifat naik taman air; hiburan dalam sifat naik taman hiburan; hiburan dalam sifat pacuan kuda; hiburan
dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat permainan basket; hiburan dalam sifat permainan bisbol; hiburan dalam sifat
permainan hoki; hiburan dalam sifat permainan olahraga; hiburan dalam sifat permainan sepak bola; hiburan dalam sifat
pertandingan sepak bola Amerika; hiburan dalam sifat pertunjukan balet; hiburan dalam sifat pertunjukan cahaya; hiburan
dalam sifat pertunjukan game yang sedang berlangsung; hiburan dalam sifat pertunjukan grup musik; hiburan dalam sifat
pertunjukan grup vokal musik; hiburan dalam sifat pertunjukan kembang api; hiburan dalam sifat pertunjukan komedi; hiburan
dalam sifat pertunjukan konser; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung dan
penampilan pribadi oleh karakter berkostum; hiburan dalam sifat pertunjukan langsung oleh aktor; hiburan dalam sifat
pertunjukan langsung oleh band-band musik; hiburan dalam sifat pertunjukan laser; hiburan dalam sifat pertunjukan musik
langsung; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra simfoni; hiburan dalam sifat
pertunjukan seluncur es; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; hiburan dalam sifat pertunjukan sepatu roda; hiburan dalam
sifat pertunjukan sulap; hiburan dalam sifat pertunjukan taman hiburan; hiburan dalam sifat pertunjukan tari langsung; hiburan
dalam sifat pertunjukan udara; hiburan dalam sifat pertunjukan vokal langsung; hiburan dalam sifat produksi panggung dan
kabaret; hiburan dalam sifat produksi teater; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung; hiburan dalam
sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang berita; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang
berlangsung di bidang hiburan anak-anak; hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang komedi;
hiburan dalam sifat program televisi yang sedang berlangsung di bidang varietas; hiburan dalam sifat ras anjing; hiburan
dalam sifat ras kapal pesiar; hiburan dalam sifat serial televisi animasi dan aksi langsung; hiburan dalam sifat turnamen golf;
hiburan dalam sifat turnamen olahraga; hiburan dalam sifat turnamen tenis; hiburan dan kegiatan budaya; hiburan dan
kegiatan olahraga; hiburan dan penyajian pertunjukan hidup; hiburan di alam fantasi liga sepak bola Amerika; hiburan di alam
kontes kecantikan; hiburan di alam pertunjukan tari; hiburan di alam produksi teater makan malam; hiburan di alam sirkus;
hiburan di alam taman air dan pusat hiburan; hiburan melalui siaran televisi nirkabel; hiburan oleh televisi Protokol Internet;
hiburan radio; hiburan radio dan televisi; hiburan radio dan televisi disediakan melalui Internet; hiburan tarian; hiburan televisi;
hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan

Halaman 622 dari 1012



yang berkaitan dengannya; hiburan, yaitu menyediakan konten audio dan multimedia, permainan, aplikasi perangkat lunak,
berita dan komentar dalam bidang hiburan, budaya pop, rekreasi dan aktifitas santai, olahraga dan even olahraga, layanan
pendidikan, konser, even budaya serta produksi teater hidup; hiburan, yaitu, pertunjukan musik langsung, produksi teater dan
produksi komedi; informasi hiburan; informasi hiburan dan rekreasi; informasi hiburan on-line; informasi yang berhubungan
dengan hiburan, pendidikan dan olah raga; informasi yang berkaitan dengan hiburan permainan komputer disediakan secara
online dari basis data komputer atau jaringan komunikasi global; informasi yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan
yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui program televisi atau
radio; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan; informasi yang berkaitan dengan pendidikan dan hiburan
disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:18:55
540   EtiketDID2022067018

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Menur 48 Ngampel RT.10 RW.03, Ngampel, Mejayan, Kabupaten Madiun, Jawa
Timur

Sulastri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGUBLEG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas, Hitam, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kerupuk Kentang; kue basah; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:20:54
540   EtiketJID2022067019

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. PALA RAYA 325, ARENGKA, PEKANBARU, RIAU, 28294, Kota Pekanbaru,
Riau, 28294

Farly Nur Dewantara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASSIST ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:21:41
540   EtiketDID2022067020

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan 2 No.15, Cukang Galih, Curug, Cukang Galih, Kec. Curug, Kabupaten
Tangerang, Banten 15810, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

PT. Hermed

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: obasa (obat batuk dewasa)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan obat batuk===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:24:52
540   EtiketDID2022067021

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Narogong KM 15,6 KP Bakom, Limusnunggal, Cileungsi,, Kabupaten Bogor,
Jawa Barat

PT. PRATAMA PLASTINDO UTAMA

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 :

: WALRUS + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Coklat dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===bak cuci untuk didapur; bak mandi; tangki air bertekanan; tangki air toilet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:28:31
540   EtiketDID2022067022

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kaliancar Selogiri No. 87 RT 001/006 Kabupaten Wobogiri Jawa Tengah, Kabupaten
Wonogiri, Jawa Tengah

PT. SAPTA AGRO SENTOSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SABATECH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk; pupuk cair; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk rumput; pupuk untuk hidroponik; pupuk untuk

keperluan rumah tangga; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk pot tanah; pupuk untuk tanah; pupuk untuk
tanaman rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:29:54
540   EtiketDID2022067023

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan 2 No.15, Cukang Galih, Curug, Cukang Galih, Kec. Curug, Kabupaten
Tangerang, Banten 15810, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

PT. Hermed

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Stamiplus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda, biru tua
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat tradisional untuk daya tahan tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:30:27
540   EtiketDID2022067024

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kaliancar Selogiri No. 87 RT 001/006 Kabupaten Wobogiri Jawa Tengah, Kabupaten
Wonogiri, Jawa Tengah

PT. SAPTA AGRO SENTOSA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SAPTAGRO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Coklat, Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===pupuk cair; pupuk majemuk yang dikonversi secara kimia; pupuk untuk penggunaan pertanian; pupuk untuk tanah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:30:33
540   EtiketJID2022067025

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jenderal Sudirman No. 47 PAM Tower Balikpapan Superblock, Kelurahan Damai
Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur,
76114

PT. FAJAR SINAR TEGUH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Indria Gunawan Leman S.H., LL.M.
NUGRAHA, LEMAN & PARTNERS  Wisma BSG Lantai 5, Jalan Abdul Muis No. 40
Jakarta Pusat 10160

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT. FAJAR SINAR TEGUH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu tua, hijau, biru, kuning keemasan dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===asuransi yang berkaitan dengan properti; broker properti komersial; investasi properti dan layanan manajemen; jasa agen

real estat; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan tanah; jasa investasi real estat
dalam bentuk pembelian dan penjualan real estat untuk orang lain; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan
dengan bangunan/gedung tempat tinggal; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan gedung kantor; jasa
manajemen lahan yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen lahan yasan/realestat yang
berkaitan dengan tempat ritel; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan komersial; jasa manajemen real
estat yang berkaitan dengan kompleks bangunan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan tempat industri; jasa
penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jasa penyewaan bangunan/gedung; jasa penyewaan ruang
komersial di pasar [lahan yasan/realestat]; jasa penyewaan tempat bisnis; konsultasi real estat; layanan agen perumahan;
layanan manajemen apartemen; layanan perantara terkait dengan penyewaan tanah; manajemen bangunan [layanan real
estat]; manajemen real estat dan perumahan; manajemen real estat dari properti sewaan; manajemen real estat properti
komersial; manajemen rumah apartemen; memberikan daftar real estat dan informasi real estat melalui Internet; memberikan
informasi real estat; memberikan informasi real estat yang berkaitan dengan properti dan tanah; memberikan informasi terkait
penyewaan tanah; memberikan informasi yang berkaitan dengan penyewaan bangunan; mengatur sewa dan perjanjian sewa
untuk real estat; menyediakan dana untuk sewa-beli dan sewa; pembiayaan real estat; penyewaan ruang pusat perbelanjaan;
penyewaan tanah; sewa-beli bangunan; sewa-beli tanah; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:31:05
540   EtiketDID2022067026

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PIK AVENUE MALL, LANTAI 6, JL. PANTAI INDAH BARAT NO. 1, RT. 001/RW.
006, KEL. KAMA MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara,
DKI Jakarta, 14470

PT. ANUGERAH NUTRINDO SEJAHTERA

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 :

: PROVUS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PROVUS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein dan berenergi ; Minuman cokelat; cokelat yang

mengandung susu; kue, biskuit, kue kering; minuman cokelat dengan susu; produk-produk berbahan dasar cokelat; sereal bar
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protein tinggi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:32:10
540   EtiketDID2022067027

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PIK AVENUE MALL LT. 6 , JL. PANTAI INDAH BARAT NO. 1, RT. 001/RW. 006,
KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14470

PT. ANUGERAH NUTRINDO SEJAHTERA

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 :

: PROVUS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PROVUS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk ginseng untuk minuman; Jus buah bubuk; Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman kacang kedelai,

selain pengganti susu; Minuman olahraga yang diperkaya protein; Minuman sari kedelai; bubuk untuk membuat minuman
berbahan dasar buah; campuran bubuk jeruk dan gula (powdered orange and sugar) untuk membuat minuman; minuman
berbahan dasar beras dan kedelai, selain pengganti susu; minuman berbahan dasar kedelai, selain pengganti susu; minuman
berbahan dasar kedelai, selain sebagai bahan pengganti susu; minuman berbentuk bubuk untuk minuman penambah tenaga;
minuman berprotein; minuman olahraga; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman protein untuk digunakan
sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan; minuman yang diperkaya dengan protein;
tablet (serbat) efervesen dan bubuk efervesen untuk minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:33:06
540   EtiketJID2022067028

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PIK AVENUE MALL LT. 6 , JL. PANTAI INDAH BARAT NO. 1, RT. 001/RW. 006,
KEL. KAMAL MUARA, KEC. PENJARINGAN, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14470

PT. ANUGERAH NUTRINDO SEJAHTERA

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 :

: PROVUS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : PROVUS = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan pengaturan penjualan untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa toko penjual Makanan dan

Minuman secara online; Layanan toko ritel di bidang suplemen makanan kesehatan untuk digunakan sebagai suplemen diet
(dietary supplements); Layanan toko ritel online; Toko minuman online; layanan grosir untuk suplemen makanan; layanan
grosir yang berkaitan dengan suplemen makanan; layanan ritel untuk suplemen makanan; layanan toko grosir menampilkan
suplemen makanan; layanan toko ritel online yang menampilkan suplemen makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:33:44
540   EtiketDID2022067029

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Alamanda No B-12, Jl. Tubagus Ismail, Kec. Coblong, Kel. Sekeloa, Kota
Bandung - 40134, Kota Bandung, Jawa Barat

PUTRA MULYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Adrian Luthfi Imantaka S.H.
Jl. Pinang Raya No. 8-G RT. 008 RW. 002 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: shareeka
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
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511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat untuk wanita; Baju hangat lengan panjang; Celana ketat tipis untuk wanita;

Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Pakaian kerja untuk perempuan; Pakaian wanita; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt,
pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Sweater; Tudung kepala wanita (pakaian); atasan untuk wanita; blus; blus
lengan panjang; blus lengan pendek; celana panjang untuk wanita; celana pendek untuk wanita; celana untuk wanita; gaun
seremonial untuk wanita; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; kaos oblong wanita; kaus tanpa lengan, pakaian;
kemeja berleher terbuka; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja untuk
wanita; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian luar untuk wanita; pakaian untuk wanita; setelan celana untuk wanita; setelan
pakaian formal wanita; sundresses; sweater katun; sweater ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:34:00
540   EtiketJID2022067030

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjungsari Baru 4/11, Surabaya
IVAN JUNIARTO KUSWARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLAFIT
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; Penyediaan kelas pijat dan olahraga; Penyediaan klub kesehatan, klub

kebugaran, gimnasium, golf, dan fasilitas dan layanan rekreasi; Penyediaan seminar kebugaran dan kesehatan, seminar tari
aerobik; Penyelenggaraan pertandingan olah raga; hiburan dalam sifat pertunjukan senam; instruksi kebugaran fisik; instruksi
renang; instruktur olah raga; kelas kebugaran tinju dan kickboxing; layanan gimnasium; layanan instruksi olahraga; layanan
klub kebugaran; layanan pelatih pribadi [pelatihan kebugaran]; melakukan kelas kebugaran; mengatur dan melakukan kelas
kebugaran; menyediakan fasilitas gimnasium; menyediakan fasilitas gym pelatihan rintangan; menyediakan fasilitas
kebugaran dan olahraga; menyediakan kelas di bidang kebugaran (fitness) dan latihan/olah raga; menyediakan kelas, kelas
master, kuliah, lokakarya, seminar, dan kamp di bidang yoga; menyediakan situs web (website) yang menampilkan video yang
telah direkam sebelumnya yang tidak dapat diunduh yang menampilkan sesi-sesi atletik dan kebugaran (fitness); pelatihan
kebugaran fisik; pelatihan kesehatan, yaitu, konsultasi kebugaran (fitness) jasmani; pelatihan olahraga; pemesanan fasilitas
kebugaran dan olahraga; penyediaan jasa-jasa perkemahan gimnastik [hiburan atau pendidikan] untuk anak-anak; penyediaan
rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:40:09
540   EtiketJID2022067031

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KAHURIPAN NIRWANA BLOK CA 27, NO.33 RT.017 RW.007, Kabupaten Sidoarjo,
Jawa Timur, 61226

AMRINA YULFAJAR,SE, MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ACCOUNTING HACK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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
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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; Jasa akuntansi; Jasa audit akuntansi; Layanan nasehat untuk
informasi bisnis dan akuntansi; Persiapan penilaian pajak [akuntansi]; akuntansi; akuntansi administrasi; akuntansi biaya;
akuntansi forensik; akuntansi manajemen biaya; jasa akuntansi untuk merger dan akuisisi; jasa akuntansi yang berkaitan
dengan perencanaan pajak; jasa akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; jasa konsultasi dan informasi yang
berkaitan dengan akuntansi; komputerisasi Akuntansi; konsultasi akuntansi; konsultasi akuntansi yang berkaitan dengan
perpajakan; konsultasi yang berkaitan dengan akuntansi pajak; layanan akuntansi administrasi, layanan akuntansi rental,
layanan manajemen personalia, layanan bantuan dalam manajemen kegiatan bisnis; layanan konsultasi akuntansi bisnis;
layanan konsultasi bisnis di bidang fungsi manajemen sumber daya manusia, termasuk sumber daya manusia, akuntansi,
penggajian, pengarsipan pajak, dan fungsi administrasi ketenagakerjaan dan terkait personel lainnya; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan akuntansi; saran akuntansi yang berkaitan dengan perpajakan; saran akuntansi yang berkaitan dengan
persiapan pajak; saran akuntansi yang berkaitan dengan persiapan pengembalian pajak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:41:51
540   EtiketJID2022067032

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PANCAR NO. 2A, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60272
CV VUERA CITRA PRATAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VUERA REAL ESTATE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : VUERA REAL ESTATE = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan real eastate, rumah, gedung, tanah, kantor dan bentuk property lainnya, termasuk jasa yang berkaitan

seperti agen dan makelar properti, perantara pembelian, penjualan dan penyewaan property, pengelolaan properti; Jasa
penyewaan, pengelolaan lahan, dan penjualan properti; Jual beli rumah apartemen; Layanan real estat yang berkaitan dengan
penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; agen perumahan; agent tanah dan bangunan
pemukiman; broker, penyewaan dan penyewaan real estat; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen real
estat; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat yang
berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa penyewaan apartemen, rumah, tempat komersial dan kantor; jual
beli tanah; konsultasi real estat; layanan penilaian rumah; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat
mengenai penyewaan, pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:43:57
540   EtiketDID2022067033

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Darmo Golf F No.16 A, Surabaya
AURELLIA CHERYL SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KONACHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, merah muda, oranye, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao;

Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Ekstra herbal (bumbu); Es untuk minuman penyegar; Jus jahe [minuman];
Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal dan/atau perasa buah-buahan; Keripik dan kerupuk berbahan dasar
tepung dan berbahan dasar gandum; Kue; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Makanan penutup beku berupa
air es dengan rasa; Minuman berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Nasi, pasta dan mie; Perasa alami dan
perasa herbal (selain minyak esensial); Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti, sandwich, biskuit; Teh, termasuk teh herbal, teh
buah, teh rooibos, dan teh lain yang memiliki rasa; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); campuran makanan ringan yang terdiri
dari kerupuk, pretzel atau popcorn; campuran untuk membuat teh kombucha; cokelat; cuka, saus dan bumbu lainnya; ekstrak
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malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; ginseng
olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; gula madu herbal;
gula, madu, tetes (treacle); herbal kering untuk keperluan kuliner; kapsul berisi seduhan herbal; kerupuk; kopi, teh, kakao,
gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; kue kering; maté (minuman infused); minuman dengan bahan dasar kopi;
minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman-minuman
berperisa cokelat; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk
makanan atau minuman; ragi, baking powder; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu; sediaan minuman
kopi; seduhan herbal; seduhan herbal alang-alang; tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tapioka dan sagu; teh herbal, selain
untuk penggunaan obat; teh kombucha; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal,
roti, adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:51:08
540   EtiketDID2022067034

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Darmo Golf F No.16 A, Surabaya
AURELLIA CHERYL SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KONACHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, merah muda, oranye, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk ginseng untuk minuman; Jus buah atau sayuran; Minuman buah-buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman

bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman ekstrak buah atau sayuran yang bebas alkohol; Minuman jus buah dan sayuran
dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman sari sayuran; Minuman sayuran; Sari
sayuran; Sirup konsentrat atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk
membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman
olahraga; bubuk untuk membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; jus sayuran [minuman]; konsentrat sayur untuk
membuat minuman; konsentrat, sirup dan bubuk yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman fermentasi lacto
berbahan dasar buah; minuman olahraga dan minuman berenergi; minuman ringan; 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; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; sirup, konsentrat dan bubuk untuk
membuat minuman; smoothie (sari sayuran)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:52:32
540   EtiketJID2022067035

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wibawa Mukti 2 Gg. Bina Asih 3 No. 145 RT. 005 RW. 008 Kel. Jatiasih Kec.
Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat

Hanggi Yulianti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIMMERHOUSE PAINT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengecetan mobil dan motor; detail mobil; inspeksi mobil dan bagiannya sebelum pemeliharaan dan perbaikan; jasa

pengecatan dekoratif; jasa pengerjaan perlindungan cat kendaraan; jasa perbaikan bodi mobil; memberikan informasi yang
berkaitan dengan perbaikan atau pemeliharaan mobil; pemasangan custom interior mobil; pemolesan mobil; pengecatan
kendaraan bermotor; pengecatan khusus kendaraan; pengecatan khusus otomobil; perawatan mobil; perbaikan atau
perawatan mobil; perbaikan atau perawatan mobil dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya; perbaikan dan
pemeliharaan mobil; perbaikan dan penyelesaian bodi mobil untuk orang lain; perincian mobil; rekondisi mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:54:43
540   EtiketDID2022067036

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Besi RT. 010 RW. 003 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIADI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CROSS 1 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blok Silinder Mesin Untuk Otomotif; Cdi; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Coil CDI; Cop busi; Dinamo

genset; Dinamo stater  ; Gear Counter Shaft; Gear Kick Starter; Gear Kro As; Gear Main Shaft; Gear Oli Pomp; Gear Output;
Gear Pinion; Gearboxes (set gigi) selain untuk kendaraan darat; Kiprok; Kit karburator; Noken As (mesin); Noken as untuk
mesin; Packing blok almu (mesin); Rantai mesin; Skep Karburator; Steng seher (conrod); Timing gear; aparat knalpot untuk
kendaraan air; aparat knalpot untuk kendaraan darat; aparat knalpot untuk mesin pembakaran internal; aparatur knalpot
[bagian mesin]; bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps),
yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-
rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan
yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar,
filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan,
barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston,
selang-selang; bearing (bagian dari mesin); bearing dengan pelumasan sendiri; bearing penyangga untuk mesin; bearing
untuk poros transmisi ( bagian dari mesin); blok mesin otomotif; blok silinder mesin untuk otomobil; busi pijar untuk mesin
Diesel; busi untuk mesin; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk mesin pembakaran internal; busi untuk mesin
pembakaran internal kendaraan; busing [bagian dari mesin]; busing untuk digunakan sebagai bagian dari mesin; bypass
knalpot; dinamo; dinamo mesin jahit; dinamo sepeda; dynamo las magnet; filter bahan bakar; filter oli; filter oli untuk motor dan
mesin; filter untuk mesin; filter untuk motor dan mesin; geared box (roda gigi sebagai penggerak transmisi dan pengatur
kecepatan yang dipergunakan pada mesin-mesin industri), kotak/alat pengatur gerakan mempercepat atau memperlambat
(gear box), alat pengatur kecepatan (variator), kotak gigi pengatur putaran (gear box); header menjadi bagian dari sistem
knalpot kendaraan; karburator; knalpot untuk motor dan mesin; kopling fluida menjadi bagian dari mesin; kopling poros
[mesin]; kopling poros menjadi bagian dari mesin; kopling poros untuk mesin; kopling transmisi listrik untuk kerajinan laut;
kopling transmisi listrik untuk mesin; kopling transmisi listrik untuk pesawat; magnet assy; magnet only; memicu magnetos;
memicu magnetos untuk mesin; mendorong kopling poros untuk mesin; mendorong kopling poros, selain untuk kendaraan
darat; mesin dinamo arus tukar listrik; muffler knalpot untuk motor dan mesin; pemisah magnetik superkonduktif; pemisah
magnetik untuk keperluan industri dalam memisahkan partikel magnetik dari bahan tanah jarang; penggerak dan perangkat
listrik untuk kontrol dan pengoperasian peralatan pendingin udara, sistem ventilasi, penyediaan hidro-teknologi dan peralatan
distribusi, kompresor, peralatan vakum dan pendingin, termasuk peralatan kontrol dan peralatan pengukur; penggerak hidrolik,
pneumatik, elektrik atau elektromagnetik untuk katup, keran atau klak katup; pengumpan karburator; pipa knalpot otomotif;
pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk kompresor; piston untuk mesin;
piston untuk mesin kendaraan; piston untuk mesin kendaraan darat; piston untuk mesin pembakaran internal; piston untuk
silinder; puli dinamo untuk kendaraan; putar air [kopling hidrolik]; sabuk dinamo; segmen piston; sikat dinamo; sikat menjadi
bagian dari motor, generator dan dinamo; sistem operasi elektro-magnetik untuk tujuan pembangkitan yang meliputi
penyediaan ke sistem kelistrikan kendaraan dan operasi motor terhenti dan selama fase akselerasi; sistem operasi
elektromagnetik untuk pembatasan getaran mekanis; stang piston; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; unit catalytic
converter untuk knalpot kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:56:16
540   EtiketDID2022067037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Besi RT. 010 RW. 003 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CROSS 1 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===COP LAMPU KENDARAAN; Lampu LED; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu dinamo kendaraan; Lampu lilin LED;

Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu suasana LED; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Mesin lampu LED; RUMAH LAMPU KENDARAAN; bola lampu LED; bola lampu untuk sinyal arah untuk
kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu cadangan untuk kendaraan
darat; lampu kendaraan; lampu keselamatan LED; lampu lampu LED; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu penunjuk arah
untuk mobil; lampu proyeksi LED; lampu rem untuk kendaraan; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot
genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu untuk kendaraan; light-emitting diode [LED] bawah air lampu;
light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati;
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map-lampu baca untuk kendaraan; menerobos lampu untuk kendaraan darat; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu
fitting]; perlengkapan lampu LED===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:57:44
540   EtiketJID2022067038

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Darmo Golf F No.16 A, Surabaya
AURELLIA CHERYL SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KONACHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, merah muda, oranye, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa distribusi dan grosir barang; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen

pusat data; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan
eceran dan grosir; Layanan online untuk menghubungkan pengguna jaringan sosial dengan bisnis; Layanan perantara bisnis;
MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; Ritel online; Ritel seluruh barang; Toko serba ada; belanja online; jasa periklanan; jasa
ritel; jasa-jasa impor dan ekspor; layanan agen impor dan ekspor; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan pemasaran
online; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel online; pengecer toko serba ada; penyediaan informasi
produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; promosi penjualan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:57:47
540   EtiketDID2022067039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Besi RT. 010 RW. 003 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CROSS 1 + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alat anti-silau untuk mobil; As starter untuk kendaraan; Body kit

kendaraan; Bracket plat nomor kendaraan; CALIPER KIT; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jok untuk kendaraan;
KERETA SALJU YANG DIHELA KUDA(KENDARAAN); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel transmisi untuk kendaraan;
Kampas kopling untuk kendaraan; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility
task vehicles); Komstering,  untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PINTU DEK
BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); POROS TRANSMISI UNTUK
KENDARAAN DARAT; Pedal rem; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Penyangga tanggan untuk kendaraan;
Pijakan Kaki (footstep); RANGKA BAWAH KENDARAAN; Rantai transmisi untuk kendaraan; SALUT REM UNTUK
KENDARAAN; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tiang rem belakang sepeda motor;
Velg untuk roda kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan;
bagian kendaraan berupa penopang radiator; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; bak roda gigi; ball
joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam; ban luar; ban luar tubles; ban untuk kendaraan; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; bantalan rem cakram untuk kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-
bagian motor dan mesin; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; bingkai plat nomor
kendaraan; blok rem untuk kendaraan; box bagasi kendaraan; breket box; breket plat nomor; casis untuk kendaraan darat;
cover kunci kontak kendaraan; gantungan barang kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gas spontan; gigi tarik
untuk kendaraan; handle rem/kopling; hub untuk kendaraan darat; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling; kabel rem; kaca spion; kaca
spion untuk kendaraan; kain penutup jok untuk kendaraan; kaliper; kampas rem; kendaraan listrik swadaya; kendaraan militer;
kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; klakson untuk
kendaraan; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kursi untuk kendaraan darat; master rem kit; motor
skuter; naf roda kendaraan; papan pijakan kaki; pedal; pegas [kendaraan darat]; pelindung kaliper rem untuk kendaraan;
pelindung radiator motor; pembawa barang untuk kendaraan darat; pengendali kendaraan, selain dari mainan; peninggi stang;
penutup ban untuk kendaraan; penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup radiator motor; penutup samping untuk
kendaraan roda dua; penutup stir kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan;
peralatan anti selip untuk roda kendaraan; perangkat anti silau untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan *;
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peredam bantingan suspensi untuk kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; poros untuk kendaraan darat; poros, gandar
atau gelendong (spindles) [kendaraan darat]; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rangka untuk kendaraan darat; rantai
penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat;
rem [kendaraan darat]; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda untuk kendaraan darat; roller matic; sepatu rem untuk
kendaraan darat; shock Breker; standar untuk kendaraan darat; strip anti silau dan pelindung sinar matahari  untuk kendaraan;
suspensi peredam kejut untuk kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki
bensin untuk kendaraan darat; tempat barang untuk kendaraan; tempat plat nomor; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk
digunakan dengan kendaraan; transmisi untuk kendaraan darat; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup pentil;
tutup tangki; tutup tangki bensin kendaraan darat; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:57:53
540   EtiketJID2022067040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartment The Peak 10C. Jl. Setiabudi Raya No. 9, RT. 2/RW. 2, Kuningan, Setia
Budi, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12910, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12910

Michelle Santoso

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 :

: ROCKET DELI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa restoran, bar, lounge koktail,

kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Kafe kopi; Kedai es krim; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan bar kopi; Ruang es krim
(parlours); Teknik menyeduh dengan menuangkan air panas ke alas kopi yang sudah digiling; bar kopi; jasa katering kantor
untuk penyediaan kopi; jasa penyediaan kopi untuk kantor; jasa penyediaan makanan berupa roti; katering makanan dan
minuman oleh toko roti; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan kedai kopi dan bar makanan ringan; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi
dan jus bar; layanan rumah kopi; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; ruang es krim;
warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 17:59:12
540   EtiketDID2022067041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Besi RT. 010 RW. 003 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WMX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blok Silinder Mesin Untuk Otomotif; Cdi; Cincin peluru untuk bantalan (ballring for bearing); Coil CDI; Cop busi; Dinamo

genset; Dinamo stater  ; Gear Counter Shaft; Gear Kick Starter; Gear Kro As; Gear Main Shaft; Gear Oli Pomp; Gear Output;
Gear Pinion; Gearboxes (set gigi) selain untuk kendaraan darat; Kiprok; Kit karburator; Noken As (mesin); Noken as untuk
mesin; Packing blok almu (mesin); Rantai mesin; Skep Karburator; Steng seher (conrod); Timing gear; aparat knalpot untuk
kendaraan air; aparat knalpot untuk kendaraan darat; aparat knalpot untuk mesin pembakaran internal; aparatur knalpot
[bagian mesin]; bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan spesifik untuk pompa-pompa pelumasan (lubrication pumps),
yaitu pompa-pompa ember (bucket pumps), pompa-pompa gemuk (grease pumps), senjata api genggam (hand guns), rakitan-
rakitan selang (hose assemblies), dan pompa-pompa tangan, juga termasuk bagian-bagian dan perlengkapan-perlengkapan
yang terkait seperti silinder-silinder, o-ring, alat pendorong (plungers), katup-katup, rakitan-rakitan, ring/washer, layar-layar,
filter-filter, bola-bola, alat-alat penahan (retainer), tutup-tutup (caps), kait-kait, batang (stems), cincin-cincin, lengan-lengan,
barel-barel, gagang-gagang, kepala-kepala, busi-busi, barel-barel, kerah-kerah, kancing-kancing, gasket-gasket, piston-piston,
selang-selang; bearing (bagian dari mesin); bearing dengan pelumasan sendiri; bearing penyangga untuk mesin; bearing
untuk poros transmisi ( bagian dari mesin); blok mesin otomotif; blok silinder mesin untuk otomobil; busi pijar untuk mesin
Diesel; busi untuk mesin; busi untuk mesin kendaraan darat; busi untuk mesin pembakaran internal; busi untuk mesin
pembakaran internal kendaraan; busing [bagian dari mesin]; busing untuk digunakan sebagai bagian dari mesin; bypass
knalpot; dinamo; dinamo mesin jahit; dinamo sepeda; dynamo las magnet; filter bahan bakar; filter oli; filter oli untuk motor dan
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mesin; filter untuk mesin; filter untuk motor dan mesin; geared box (roda gigi sebagai penggerak transmisi dan pengatur
kecepatan yang dipergunakan pada mesin-mesin industri), kotak/alat pengatur gerakan mempercepat atau memperlambat
(gear box), alat pengatur kecepatan (variator), kotak gigi pengatur putaran (gear box); header menjadi bagian dari sistem
knalpot kendaraan; karburator; knalpot untuk motor dan mesin; kopling fluida menjadi bagian dari mesin; kopling poros
[mesin]; kopling poros menjadi bagian dari mesin; kopling poros untuk mesin; kopling transmisi listrik untuk kerajinan laut;
kopling transmisi listrik untuk mesin; kopling transmisi listrik untuk pesawat; magnet assy; magnet only; memicu magnetos;
memicu magnetos untuk mesin; mendorong kopling poros untuk mesin; mendorong kopling poros, selain untuk kendaraan
darat; mesin dinamo arus tukar listrik; muffler knalpot untuk motor dan mesin; pemisah magnetik superkonduktif; pemisah
magnetik untuk keperluan industri dalam memisahkan partikel magnetik dari bahan tanah jarang; penggerak dan perangkat
listrik untuk kontrol dan pengoperasian peralatan pendingin udara, sistem ventilasi, penyediaan hidro-teknologi dan peralatan
distribusi, kompresor, peralatan vakum dan pendingin, termasuk peralatan kontrol dan peralatan pengukur; penggerak hidrolik,
pneumatik, elektrik atau elektromagnetik untuk katup, keran atau klak katup; pengumpan karburator; pipa knalpot otomotif;
pipa knalpot untuk mesin kendaraan darat; piston [bagian dari mesin atau mesin]; piston untuk kompresor; piston untuk mesin;
piston untuk mesin kendaraan; piston untuk mesin kendaraan darat; piston untuk mesin pembakaran internal; piston untuk
silinder; puli dinamo untuk kendaraan; putar air [kopling hidrolik]; sabuk dinamo; segmen piston; sikat dinamo; sikat menjadi
bagian dari motor, generator dan dinamo; sistem operasi elektro-magnetik untuk tujuan pembangkitan yang meliputi
penyediaan ke sistem kelistrikan kendaraan dan operasi motor terhenti dan selama fase akselerasi; sistem operasi
elektromagnetik untuk pembatasan getaran mekanis; stang piston; timing belt pulley [bagian-bagian mesin]; unit catalytic
converter untuk knalpot kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 18:00:40
540   EtiketDID2022067042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Besi RT. 010 RW. 003 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WMX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Kacamata untuk pengendara motor;

barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; benda pelindung pakaian untuk dipakai oleh pengendara bermotor supaya terlindungi dari kecelakaan atau cedera,
yaitu, sepatu bot keselamatan dan sarung tangan keselamatan; helm berkendara; kabel starter untuk motor; klakson untuk
pengeras suara; masker pelindung; meter ampere-jam; meter konsumsi bahan bakar; meter untuk mengukur arus; pelindung
lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; penghitung konsumsi bahan bakar; pengukur bahan bakar; pengukur
suhu; sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar pemutus engine; sakelar starter; sakelar, listrik;
voltmeter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 18:02:01
540   EtiketDID2022067043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Besi RT. 010 RW. 003 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WMX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===COP LAMPU KENDARAAN; Lampu LED; Lampu anti kabut kendaraan; Lampu dinamo kendaraan; Lampu lilin LED;

Lampu sorot; Lampu sorot yang bisa digerakan sesuai dengan treknya; Lampu suasana LED; Lampu–lampu LED (Light
Emitting Diode); Mesin lampu LED; RUMAH LAMPU KENDARAAN; bola lampu LED; bola lampu untuk sinyal arah untuk
kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan; lampu belakang untuk kendaraan darat; lampu cadangan untuk kendaraan
darat; lampu kendaraan; lampu keselamatan LED; lampu lampu LED; lampu lilin LED; lampu linear LED; lampu penunjuk arah
untuk mobil; lampu proyeksi LED; lampu rem untuk kendaraan; lampu sorot; lampu sorot LED; lampu sorot atas; lampu sorot
genggam; lampu sorot untuk digunakan pada kendaraan; lampu untuk kendaraan; light-emitting diode [LED] bawah air lampu;
light-emitting diode [LED] lampu; light-emitting diode [LED] lampu lanskap; light-emitting diode [LED] lampu suasana hati;
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map-lampu baca untuk kendaraan; menerobos lampu untuk kendaraan darat; perangkat anti-silau untuk kendaraan [lampu
fitting]; perlengkapan lampu LED===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 18:02:27
540   EtiketDID2022067044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Plumeria II No 9, Kota Bandung, Jawa Barat, 40292
Wiradyatma Irawan SH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UMMU SARAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : UMMU DALAM BAHASA ARAB ARTINYA IBU, SARAH ADALAH SEBUAH NAMA ANAK
PEREMPUAN YANG MEMPUNYAI ARTI CANTIK

591 Uraian Warna : WARNA PADA LOGO ATAU GAMBAR BIRU MUDA, TULISAN HURUF BERWARNA HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Pakaian wanita; atasan untuk wanita; gaun; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk wanita; jilbab; kaftan;

kerudung [pakaian]; pakaian; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian
wanita; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 18:03:37
540   EtiketJID2022067045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bukit Darmo Golf F No.16 A, Surabaya
AURELLIA CHERYL SAPUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KONACHA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, merah muda, oranye, biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai untuk sarapan; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan perjamuan; Layanan restoran yang

diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan,
seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa memasak
makanan; kafe; layanan kafetaria dan kantin; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan snack-bar; layanan snack-
bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; memasok makanan untuk konsumsi segera; mengambil
layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; 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

02/09/2022 18:03:38
540   EtiketDID2022067046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Besi RT. 010 RW. 003 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WMX + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alat anti-silau untuk mobil; As starter untuk kendaraan; Body kit
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kendaraan; Bracket plat nomor kendaraan; CALIPER KIT; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jok untuk kendaraan;
KERETA SALJU YANG DIHELA KUDA(KENDARAAN); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel transmisi untuk kendaraan;
Kampas kopling untuk kendaraan; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility
task vehicles); Komstering,  untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PINTU DEK
BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); POROS TRANSMISI UNTUK
KENDARAAN DARAT; Pedal rem; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Penyangga tanggan untuk kendaraan;
Pijakan Kaki (footstep); RANGKA BAWAH KENDARAAN; Rantai transmisi untuk kendaraan; SALUT REM UNTUK
KENDARAAN; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tiang rem belakang sepeda motor;
Velg untuk roda kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan;
bagian kendaraan berupa penopang radiator; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; bak roda gigi; ball
joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam; ban luar; ban luar tubles; ban untuk kendaraan; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; bantalan rem cakram untuk kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-
bagian motor dan mesin; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; bingkai plat nomor
kendaraan; blok rem untuk kendaraan; box bagasi kendaraan; breket box; breket plat nomor; casis untuk kendaraan darat;
cover kunci kontak kendaraan; gantungan barang kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gas spontan; gigi tarik
untuk kendaraan; handle rem/kopling; hub untuk kendaraan darat; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling; kabel rem; kaca spion; kaca
spion untuk kendaraan; kain penutup jok untuk kendaraan; kaliper; kampas rem; kendaraan listrik swadaya; kendaraan militer;
kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; kopling poros atau
penyambung poros [kendaraan darat]; kursi untuk kendaraan darat; master rem kit; motor skuter; naf roda kendaraan; papan
pijakan kaki; pedal; pegas [kendaraan darat]; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung radiator motor; pembawa
barang untuk kendaraan darat; pengendali kendaraan, selain dari mainan; peninggi stang; penutup ban untuk kendaraan;
penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup radiator motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup stir
kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; peralatan anti selip untuk roda
kendaraan; perangkat anti silau untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan *; peredam bantingan suspensi untuk
kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; poros untuk kendaraan darat; poros, gandar atau gelendong (spindles)
[kendaraan darat]; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rangka untuk kendaraan darat; rantai penggerak dan sabuk untuk
kendaraan darat; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; roda
kemudi untuk kendaraan darat; roda untuk kendaraan darat; roller matic; sepatu rem untuk kendaraan darat; shock Breker;
standar untuk kendaraan darat; strip anti silau dan pelindung sinar matahari  untuk kendaraan; suspensi peredam kejut untuk
kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat;
tempat barang untuk kendaraan; tempat plat nomor; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan;
transmisi untuk kendaraan darat; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup pentil; tutup tangki; tutup tangki bensin
kendaraan darat; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 18:04:52
540   EtiketDID2022067047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jembatan Besi RT. 010 RW. 003 Kel. Jembatan Besi Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUPRIADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, hitam, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; Alat anti-silau untuk mobil; As starter untuk kendaraan; Body kit

kendaraan; Bracket plat nomor kendaraan; CALIPER KIT; Isyarat sinyal untuk kendaraan (lampu sein); Jok untuk kendaraan;
KERETA SALJU YANG DIHELA KUDA(KENDARAAN); Kabel gas untuk sepeda motor; Kabel transmisi untuk kendaraan;
Kampas kopling untuk kendaraan; Karet balstep Pijakan kaki kendaraan; Kendaraan Roda Tiga Listrik; Kendaraan UTV (utility
task vehicles); Komstering,  untuk kendaraan; Kran bensin untuk kendaraan; PAPAN INJAKAN KENDARAAN; PINTU DEK
BELAKANG YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); POROS TRANSMISI UNTUK
KENDARAAN DARAT; Pedal rem; Pegangan Tangan Untuk Kendaraan ( hand grip); Penyangga tanggan untuk kendaraan;
Pijakan Kaki (footstep); RANGKA BAWAH KENDARAAN; Rantai transmisi untuk kendaraan; SALUT REM UNTUK
KENDARAAN; Sliders lengan ayun untuk sepeda motor; Stang (bagian dari kendaraan); Tiang rem belakang sepeda motor;
Velg untuk roda kendaraan; alarm pencegah pencurian kendaraan; alat anti silau untuk kendaraan; as roda untuk kendaraan;
bagian kendaraan berupa penopang radiator; bak engkol untuk kendaraan darat; bak kopling kendaraan; bak roda gigi; ball
joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam; ban luar; ban luar tubles; ban untuk kendaraan; bantalan (bearings)
[kendaraan darat]; bantalan rem cakram untuk kendaraan; batang penggerak untuk kendaraan darat, selain dari bagian-
bagian motor dan mesin; bearing (untuk kendaraan darat); behel jok sepeda motor; behel motor; bingkai plat nomor
kendaraan; blok rem untuk kendaraan; box bagasi kendaraan; breket box; breket plat nomor; casis untuk kendaraan darat;
cover kunci kontak kendaraan; gantungan barang kendaraan; garpu depan untuk kendaraan roda dua; gas spontan; gigi tarik
untuk kendaraan; handle rem/kopling; hub untuk kendaraan darat; jalu as poros roda; jalu peddock; jalu stang; jeruji roda
kendaraan; jeruji untuk kendaraan darat; jok motor; jok untuk kendaraan bermotor; kabel kopling; kabel rem; kaca spion; kaca
spion untuk kendaraan; kain penutup jok untuk kendaraan; kaliper; kampas rem; kendaraan listrik swadaya; kendaraan militer;
kendaraan sel bahan bakar; kendaraan serba guna; klakson elektrik untuk kendaraan; klakson kendaraan; kopling poros atau
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penyambung poros [kendaraan darat]; kursi untuk kendaraan darat; master rem kit; motor skuter; naf roda kendaraan; papan
pijakan kaki; pedal; pegas [kendaraan darat]; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung radiator motor; pembawa
barang untuk kendaraan darat; pengendali kendaraan, selain dari mainan; peninggi stang; penutup ban untuk kendaraan;
penutup dan pelindung mesin kendaraan ; penutup radiator motor; penutup samping untuk kendaraan roda dua; penutup stir
kendaraan; penutup tangki bensin kendaraan; penutup untuk tangki bensin (gas) kendaraan; peralatan anti selip untuk roda
kendaraan; perangkat anti silau untuk kendaraan; perangkat anti-silau untuk kendaraan *; peredam bantingan suspensi untuk
kendaraan; peredam kejut [kendaraan darat]; poros untuk kendaraan darat; poros, gandar atau gelendong (spindles)
[kendaraan darat]; rack end bagian dari kendaraan (mobil); rangka untuk kendaraan darat; rantai penggerak dan sabuk untuk
kendaraan darat; rantai roller; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rem [kendaraan darat]; roda
kemudi untuk kendaraan darat; roda untuk kendaraan darat; roller matic; sepatu rem untuk kendaraan darat; shock Breker;
standar untuk kendaraan darat; strip anti silau dan pelindung sinar matahari  untuk kendaraan; suspensi peredam kejut untuk
kendaraan darat; tabung suspensi kendaraan; tanda belok untuk kendaraan darat; tangki bensin untuk kendaraan darat;
tempat barang untuk kendaraan; tempat plat nomor; terpal diadaptasi [berbentuk] untuk digunakan dengan kendaraan;
transmisi untuk kendaraan darat; tutup nap roda untuk kendaraan darat; tutup oli; tutup pentil; tutup tangki; tutup tangki bensin
kendaraan darat; wiper kaca depan untuk kendaraan darat===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duri Intan 1 No.7 RT.004/RW.012, Duri Kepa, Kota Administrasi Jakarta Barat,
DKI Jakarta, 11510

Paulus Suhandi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LD
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Alang-alang [bahan belum dikerjakan atau setengah

dikerjakan]; Alas dapat diangkat untuk tempat cuci piring; Alas tidur atau alas ganti popok; Bahan pembungkus makanan
Jepang [Kyogi]; Bak bukan dari logam; Bak bukan logam untuk pengaduk semen; Balaksuji; Bale-Bale; Balon iklan; Bambu
[bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Bangku; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu
rendah; Bangku sekrup bukan dari logam; Bantal Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal
untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; Bantalan kasur; Barang iklan yang dapat
digembungkan; Bingkai dan lingkaran bordir; Bingkai kayu; Blok cermin; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main
bayi; Box bayi; Bufet; Bungs, bukan dari logam; Cepuk Dari Kayu; Cermin LED; Cermin saku; Cermin saku untuk tas; Dasar
kasur; Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk
digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Dipan; Divan anyaman;
Divan bambu; Dudukan (furnitur) untuk digunakan dengan televisi; Elemen pembuka dan penutup yang dapat dipergunakan
untuk membuka dan menutup berulang kali untuk kemasan bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka
kemasan untuk bahan makanan dan minuman; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari
kertas, kardus atau karton; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan kemasan dari kertas, kardus atau karton
untuk digunakan berhubungan pemasaran digital yang diarahkan; Elemen penutup dan pembuka kemasan untuk wadah dan
kemasan dari kertas, kardus atau karton untuk digunakan berhubungan dengan solusi ketelusuran dari awal hingga akhir
untuk produk-produks kemasan dan pengemasan; Furnitur halaman; Furnitur kamar tidur yang dilengkapi; Furnitur taman
dibuat dari kayu; Furnitur taman terbuat dari aluminium; Furnitur taman terbuat dari logam; Furnitur untuk anak-anak; Furnitur
yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Furniture untuk rumah, kantor, dan taman; Gabus; Gading [bahan belum
dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Gading [bahan belum dikerjakan atau setengah dikerjakan]; Gading palem; Gagang
perkakas bukan dari logam; Gantungan Jas; Gantungan kostum; Gantungan pakaian bukan dari logam; Gentong bukan dari
logam; Gerobog; Jendela dalam yang tidak tembus pandang (mebel); Kain penutup furnitur yang disesuaikan dengan
bentuknya; Kaitan bingkai gambar; Kantong tidur untuk berkemah; Karang [tidak dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Kastor
mebel, bukan dari logam; Kastor plastik; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Katup plastik, tidak termasuk elemen mesin;
Kayu tenun (mebel) atau anyaman dari kayu; Kepala tempat tidur; Keperluan kantor [perabot]; Keranjang Musa; Keranjang
bukan roti; Keranjang dengan tutup; Keranjang roti; Kereta makanan (perabot); Keset untuk bayi; Kipas angin tangan;
Komponen inti yang terbuat dari keramik dan pola yang terbuat dari lilin dan plastik untuk coran logam; Kotak penyimpanan
(furnitur); Kulit bambu [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Kunci bukan dari logam; Kunci, non-elektrik, bukan
dari logam; Kursi  aluminium; Kursi alas; Kursi anak-anak; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi berlapis;
Kursi dengan roda kastor; Kursi duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk
goyang dengan gantungan mainan (bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan
dan di turunkan; Kursi duduk mandi; Kursi kerja; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid;
Kursi pantai; Kursi perabot kantor; Kursi perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa);
Kursi tinggi [furnitur]; Kursi tukang cukur; Laci menarik kayu; Laci pakaian; Leher angsa pipa buang dari plastik; Lemari anak-
anak; Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari hias; Lemari kaca;
Lemari kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari logam; Lemari rias;
Lemari sayur  aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk
kamar tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Lilin gipsa atau plastik; Lis tutup
tepi, profil, kerei gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Lonceng angin; Lumbung

Halaman 636 dari 1012



padi (bangunan); Matras duduk untuk bayi atau anak bermain; Meerschaum [bahan belum dikerjakan atau sebagian
dikerjakan]; Meja  aluminium; Meja [Perabotan]; Meja [furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja
dapur; Meja dengan ketinggian yang dapat disesuaikan; Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular
[perabot]; Meja panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja
tulis dengan penutup geser yang fleksibel di lekukan yang melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja
satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja
untuk digunakan di kebun; Mimbar; Mur, bukan dari logam; Nakhas; Orang-orangan yang dipakai penjahit; Pajangan; Paku,
pasak, mur, sekrup, paku payung, baut, paku keling dan kastor, bukan dari logam; Panai (Nampan Dari Kayu); Panggung
ganti bayi; Papan gantung [Papan pasak dengan gaya Jepang menggunakan pengait posisi]; Papan kerangka tempat tidur
(kayu); Papan memori Perancis; Papan nama dan pelat nama pintu, bukan dari logam; Patung kayu; Patung plastik; Patung
plester; Patung-patung yang terbuat dari kayu; Pembuat perabot kayu; Penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga;
Penerima debu untuk penajam cakar untuk hewan peliharaan rumah tangga; Pengencang bukan logam; Penggulung tirai;
Penghalang difungsikan untuk terhindar dari bersin (partisi); Pengunci bukan dari logam untuk wadah-wadah; Penopang untuk
mencegah jatuhnya furnitur; Penutup pakaian (lemari pakaian); Penyangga dan rak handuk; Penyekat perabot dari kayu;
Penyekat ruangan (Partisi); Perabot rumah tangga yang berbahan aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan;
Perabotan plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya,
atau plastik; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan Pintu terpasang bukan dari logam; Perlengkapan
perabot bukan dari logam; Perlengkapan tempat tidur (kecuali kain pertiduran); Peti penyimpanan terbuat dari kayu; Peti
penyimpanan terbuat dari plastik; Peti untuk menyimpan mainan; Peti untuk produk-produk bukan dari logam mulia; Pintu
berhenti berbentuk binatang, bukan dari logam atau karet; Pintu untuk perabot; Playpens untuk hewan peliharaan; Pouffes
(tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung); Prabot; Rak dorong; Rak etalase; Rak meja [perabot]; Rak menjadi
furnitur kamar bayi; Rak payung; Rak penyimpanan ban; Rak serbaguna; Rak surat kabar; Rak tv / video / audio; Rak untuk
komputer; Rak yang digantung; Rak-rak untuk perabot; Ranjang (Tempat Tidur); Reservoir, bukan dari logam atau dari bata;
Ring, bukan dari logam, bukan dari karet atau serat vulkanisir; Roda perabot bukan dari loga; Roda tempat tidur bukan dari
logam; Rotan [bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Rotan sintetik; Sampel makanan model buatan terbuat dari
plastik; Sandaran kaki untuk digunakan pada toilet gaya barat; Sandaran kepala untuk posisi duduk; Sandaran tangan
[Perabotan]; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur); Sarang lebah [kotak sarang atau sarang madu]; Simpai tong
bukan dari logam; Sisipan berulir, bukan logam; Sofa dinding; Sulangkring (Kayu Besi); Tabel konferensi; Tanaman Rush
[bahan belum dikerjakan atau sebagian dikerjakan]; Tangga dan tangga berundak, bukan dari logam; Tatakan ganti untuk
bayi; Tempat duduk; Tempat hewan peliharaan dengan roda yang dapat dipindah-pindah; Tempat payung; Tempat tidur
(bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain dalam bentuk tas; Tempat
tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk keperluan medis; Tempat tidur kecil yang dilipat;
Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur
tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur,
bantal dan bantalan; Tempayan (Gentong); Tenong (Bakul Nundar Anyaman Bambu); Tepi tepi terbuat dari kayu dan
pengganti kayu untuk digunakan dalam furnitur; Tikar tetap rekat untuk mencegah jatuhnya furnitur; Tirai jendela; Tirai jendela
dalam ruangan [bernuansa] [furnitur]; Tirai manik-manik untuk dekorasi; Tombol tombol bukan dari logam; Tortoiseshells
[bahan belum dikerjakan atau dikerjakan sebagian]; Troli untuk komputer; Tulang hewan [bahan belum dikerjakan atau
sebagian dikerjakan]; Ujung ranjang; Vas (Jambangan); Wadah  dari plastik untuk kemasan; Wadah kemasan industri dari
kayu, bambu atau plastik; Wadah untuk pengangkut, bukan dari logam; Wastafel kamar mandi dengan tambahan alat pencuci
kaki; alang-alang [bahan anyaman]; alas; alas pot bunga; alas tidur [tikar atau bantal]; alas, bisa dilepas, untuk bak cuci; alat
kelengkapan furnitur, bukan dari logam; alat kelengkapan jendela, bukan dari logam; alat kelengkapan peti mati, bukan dari
logam; alat kelengkapan pintu, bukan dari logam; alat peti dari kayu atau plastik, kosong; alat peti kayu, kosong; alat peti
plastik, kosong; alat untuk membantu bayi berjalan; amber kuning; angka lilin; angka plat nomor; anyaman jerami; arca
(patung-patung) dari kayu, lilin, plester atau plastik; ayunan beranda; baby bouncers [kursi]; bagian dari kayu untuk sarang
lebah; bagian furnitur; bahan lapisan laci plastik; bahan pelapis bagasi dari plastik; bak kayu; bak mandi dan gagang tangan
shower bukan logam; bak plastik; baki keyboard komputer; baki, bukan dari logam *; baling-baling cuaca, bukan dari logam;
balon iklan; bambu; bangku [furnitur]; bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam;
bangku gergaji [perabot]; bangku kamar mandi; bangku kecil; bangku kerja; bangku lapangan golf; bangku lipat; bangku luar;
bangku piano; bangku piknik; bangku sekolah; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam; bangku teras; bangku untuk
bayi; bangku untuk bidang olahraga; bangku untuk digunakan dengan keyboard piano listrik; bangku wakil [furniture]; bangku
wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal
anti-roll untuk bayi; bantal bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dacron;
bantal diisi dengan rambut; bantal dukungan belakang, bukan untuk tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal
dukungan leher tiup; bantal dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal
hias; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal mandi; bantal menyusui; bantal
penopang/penyangga yang melingkari leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga
kepala; bantal penyangga kepala untuk dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal
posisi kepala untuk bayi; bantal stadion; bantal tiup; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur;
bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi; bantalan terasa untuk kaki furnitur; barang
anyaman; barel, bukan dari logam; basis tempat tidur dipan; batang bambu; batang gorden; batang pakaian; batang tangga;
batang tirai untuk kamar mandi; batangan yang dibuat dari bahan yang menyerupai ambar; batu ambar; baut jangkar, bukan
dari logam; baut jangkar, bukan dari logam, untuk digunakan dalam konstruksi jembatan; baut pintu, bukan dari logam; baut,
bukan dari logam; bayi guling; bedsteads; benda publisitas tiup; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari kayu; benda-
benda dekoratif [ornamen] terbuat dari lilin; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari plastik; benda-benda dekoratif
[ornamen] terbuat dari plester; bentuk tubuh seukuran manusia untuk memamerkan pakaian; berbaring kursi; berdiri adil [layar
berdiri]; berdiri bagasi menjadi furnitur; berdiri bunga ritual; berdiri pelana; bingkai bordir; bingkai cermin; bingkai foto; bingkai
foto logam mulia; bingkai foto yang terbuat dari kertas; bingkai foto yang terbuat dari kulit; bingkai foto, bukan dari logam
mulia; bingkai furnitur; bingkai gambar; bingkai tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; boks berpagar portabel untuk
bermain bayi/anak kecil; boks pengaman; boks perjalanan; boks untuk bayi; boneka; boneka binatang; boneka burung; borgol
plastik dalam sifat strip plastik untuk melumpuhkan tangan individu; braket rak, bukan dari logam; brankas daging; brankas
daging dari logam; brankas daging, bukan dari logam; buah kakao kosong dari plastik; buaian; buaian berbentuk keranjang
untuk bayi; buaian portabel; buaian untuk bayi; buaian untuk jabang bayi; buluh untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual
terpisah; buluh, tidak bekerja atau semi-bekerja; bumper buaian, selain sprei; butsudan [mezbah keluarga Budha]; byoubu
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[Layar partisi lipat oriental]; cabinet [perabot]; cakar binatang; carrycots; cermin; cermin [kaca perak]; cermin [perabot]; cermin
cukur; cermin dekoratif; cermin ditingkatkan oleh lampu listrik; cermin genggam [cermin toilet]; cermin kamar mandi; cermin
kompak pribadi; cermin loker; cermin loker magnetik; cermin tangan silikon; cermin toilet; cetakan furnitur; cetakan plastik
untuk membuat sabun; cetakan plastik untuk membuat sabun untuk keperluan produksi komersial; cetakan plester untuk
pengecoran bahan keramik; cetakan untuk bingkai foto; chadansu [lemari untuk layanan teh]; cincin split, bukan dari logam,
untuk kunci; cincin tirai; cincin tirai dari logam; cincin tirai mandi; cincin tirai, bukan dari logam; coaster karpet untuk melindungi
kaki furnitur; colokan [pena], bukan dari logam; colokan untuk bak cuci, bukan dari logam atau karet; colokan untuk bak mandi
dan bak cuci bukan dari logam atau karet; colokan untuk mandi, bukan dari logam atau karet; colokan untuk pancuran, bukan
dari logam atau karet; corozo; counter [meja]; credenzas; dasar kasur; dasar sisir untuk sarang lebah; dasar tempat tidur; daun
meja; dekorasi kue dari plastik; dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; dekorasi plastik untuk bahan makanan;
dekorasi plastik untuk kue; dipan untuk bayi; dipan-dipan; dipan-dipan (divans); dispenser handuk tetap bukan dari logam;
dispenser handuk, tetap, bukan dari logam; dispenser untuk kantong limbah anjing, diperbaiki, bukan dari logam; display
berdiri kardus menjadi furnitur; display tempat pembelian [perabot]; divan dari kayu; divans; divans dari plastik; divans of reed;
dock cleat, bukan dari logam; dovecote; drum penyimpanan plastik; dudukan cermin; dudukan display dari logam; dudukan
mesin, bukan dari logam; dudukan tong, bukan dari logam; engsel jendela, bukan dari logam; engsel lantai, bukan dari logam;
engsel pintu, bukan dari logam; engsel tali, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam; engsel, bukan dari logam, untuk pintu
dan jendela; escutcheons non-logam; etalase; etalase untuk barang dagangan; faucet, bukan dari logam, untuk tong; figur
model [ornamen] terbuat dari kayu; figur model [ornamen] terbuat dari lilin; figur model [ornamen] terbuat dari plastik; figur
model [ornamen] terbuat dari plester; figur tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; finial jendela dekoratif; furnitur anak-
anak; furnitur antik; furnitur bambu; furnitur bar; furnitur bayi; furnitur bean bag; furnitur bentwood; furnitur berlapis; furnitur
dalam bentuk kantong busa; furnitur dalam ruangan; furnitur dari bahan plastik; furnitur dari baja; furnitur dari kayu; furnitur dari
kulit; furnitur dari logam; furnitur dek; furnitur dengan isi busa tanpa rangka; furnitur kaca; furnitur kamar mandi; furnitur kamar
tidur; furnitur kamar tidur yang dibuat khusus; furnitur khusus; furnitur kolam renang; furnitur logam; furnitur luar ruang dari
plastik; furnitur luar ruang, bukan dari logam; furnitur luar ruangan dari logam; furnitur modular; furnitur outdoor dari kayu;
furnitur pembibitan; furnitur rotan; furnitur ruang makan; furnitur ruang santai; furnitur ruang tamu; furnitur seksional; furnitur
taman; furnitur taman dari aluminium; furnitur taman dari kayu; furnitur taman dari logam; furnitur taman dari plastik; furnitur
taman, bukan dari logam; furnitur tanpa rangka, yang empuk; furnitur tempat duduk; furnitur teras; furnitur teras, bukan dari
logam; furnitur terbuat dari rotan; furnitur tiup; furnitur untuk bayi dan remaja; furnitur untuk berkemah; furnitur untuk keperluan
industri; furnitur untuk memajang barang; furnitur untuk memegang terarium dalam ruangan; furnitur untuk toko; furnitur
wallpaper; furnitur yang dapat diubah; furnitur yang terbuat dari kayu atau pengganti kayu; furnitur yang terbuat dari kayu
pengganti; furnitur yang terbuat dari pipa baja; furnitur, cermin, bingkai foto; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu
kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot]; gabus; gabus untuk botol; gading, tidak dikerjakan atau setengah
dikerjakan; gagang mebel dari plastik; gagang mebel, bukan dari logam; gagang pintu dari gerabah; gagang pintu dari kayu;
gagang pintu dari plastik; gagang pintu kaca; gagang pintu porselen; gagang pintu, bukan dari logam; gagang sapu, bukan
dari logam; gantungan cermin, bukan dari logam; gantungan gambar, bukan dari logam; gantungan handuk [furniture];
gantungan hias yang bisa bergerak; gantungan jas; gantungan pakaian; gantungan pakaian bukan dari logam; gantungan
selang, bukan dari logam; gantungan tanaman, bukan dari logam; gantungan tas, bukan dari logam; gantungan untuk pakaian;
gelang identifikasi dari plastik; gelang identifikasi, bukan dari logam; gelang identifikasi, bukan dari logam, untuk rumah sakit;
gelas cheval; gelas menarik; gembok selain elektronik, bukan dari logam; gerabah menarik; gerbang anjing dari logam
[perabot]; gerbang bayi; gerbang bayi dari logam; gerbang berhenti, bukan dari logam atau karet; gerbang keselamatan, bukan
dari logam, untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan
hewan peliharaan [perabot]; gerbong makan malam [furniture]; gerobak beroda yang secara khusus diadaptasi untuk
peralatan audiovisual [furnitur]; gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak
teh; gerobak untuk komputer [perabot]; gigi binatang; guci penguburan; guling; guling berbusa; guling dacron; guling latex;
gulungan gulungan, bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang fleksibel; gulungan kayu untuk benang, sutra, tali; gulungan
selang kebun yang dioperasikan dengan tangan, bukan dari logam; gulungan, bukan dari logam, non-mekanis, untuk selang
fleksibel; hewan model [ornamen] terbuat dari kayu; hewan model [ornamen] terbuat dari lilin; hewan model [ornamen] terbuat
dari plastik; hewan model [ornamen] terbuat dari plester; hiasan dari plastic untuk makanan; hobnail, bukan dari logam; ibu
dari mutiara; ibu dari mutiara, tidak bekerja atau setengah bekerja; induk mutiara; jangkar pengikat, bukan dari logam, untuk
mengamankan gambar ke dinding; jemuran; jemuran aluminium; jendela berhenti, bukan dari logam atau karet; jerami
anyaman, kecuali anyaman; jerami barley, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerami gandum, tidak
dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; jerami padi, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan, untuk anyaman;
jerigen, bukan dari logam; kabinet; kabinet berhenti, bukan dari logam; kaca aluminium (cermin); kaca bingkai; kaca cermin
lembaran untuk penggunaan umum; kaca lapis aluminium (cermin); kaca perak [cermin]; kaca untuk digunakan dalam seni
framing; kait cangkir hisap, bukan dari logam; kait gelas, bukan dari logam; kait handuk, bukan dari logam; kait menjadi item
kecil dari perangkat keras non-logam; kait pakaian, bukan dari logam; kait pintu, bukan dari logam; kait tirai; kait tirai mandi;
kait topi, bukan dari logam; kait, bukan dari logam; kait, bukan dari logam, untuk gantungan pakaian; kaki kursi; kaki untuk
furnitur; kamidana [altar shinto rumah tangga]; kandang anggur gabus; kandang anjing; kandang portabel; kandang untuk
hewan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; kantong teh plastik kosong; kapstok-kapstok untuk pakaian dari besi;
kapsul [wadah non-logam]; kapsul kakao kosong dari plastik; kapsul kopi barley kosong dari plastik; kapsul kopi ginseng
kosong dari plastik; kapsul kopi kosong dari plastik; kapsul plastik cappuccino kosong; kapsul teh plastik kosong; kapsul
waktu, bukan dari logam; karang; karang belum jadi; karang mentah; karang, tidak dikerjakan atau semi-dikerjakan; karton
telur plastik untuk penggunaan komersial; kartu kunci plastik, tidak dikodekan dan tidak magnetik; karya seni anyaman tangan
yang terbuat dari bambu; karya seni dari kayu, lilin, plester atau plastik; karya seni dari kulit kacang; karya seni yang terbuat
dari ambar; karya seni yang terbuat dari bambu; karya seni yang terbuat dari kayu; karya seni yang terbuat dari lilin; karya seni
yang terbuat dari plastik; karya seni yang terbuat dari plester; kastor, bukan dari logam; kasur; kasur air, bukan untuk
keperluan medis; kasur berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur
dacron berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa;
kasur perlatex; kasur tiup; kasur tiup untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers;
kasur udara; kasur udara untuk digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk
keperluan medis; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; katrol plastik untuk kerai; katup keramik yang dioperasikan secara
manual, selain dari bagian mesin; katup pipa air dari plastik; katup plastik, selain bagian mesin; katup sudut plastik, selain
bagian mesin; katup, bukan dari logam, selain dari bagian mesin; katup, bukan dari logam, untuk wadah; kemasan wadah dari
kayu atau plastik; kerah pipa dari plastik; kerah pipa, bukan dari logam; kerah plastik untuk pipa pengikat; kerah, bukan dari
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logam, untuk pipa pengikat; kerai; kerai dan tirai jendela dalam ruangan; kerai jendela dalam ruangan dari kertas; kerai untuk
jendela mobil; keran, bukan dari logam, untuk tong; keran, bukan dari logam, untuk tong bir; kerang; kerang laut; kerang tiram;
kerang, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; keranjang bambu; keranjang bambu untuk keperluan industri; keranjang
bayi; keranjang belanja supermarket genggam, bukan dari logam; keranjang besar [keranjang]; keranjang dari plastik;
keranjang memancing; keranjang roti tukang roti; keranjang untuk mancing; keranjang untuk pengangkutan barang; keranjang,
bukan dari logam; kereta penyajian teh; keyboard untuk menggantung kunci; kipas angin genggam; kipas lipat genggam; kipas
untuk penggunaan pribadi, non-listrik; klakson, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; klem kabel, bukan dari logam; klem
pipa dari karet; klem pipa dari plastik; klem pipa, bukan dari logam; klem selang, bukan dari logam; klem, bukan dari logam;
klip kabel dari karet; klip kabel plastik; klip kabel, bukan dari logam; klip non-logam untuk menyegel tas; klip pipa plastik; klip
pipa, bukan dari logam; klip plastik untuk menyegel tas; klip, bukan dari logam, untuk kabel dan pipa; kombinasi kneeler dan
kursi untuk berkebun; konektor sambungan struktural, bukan dari logam; kontainer pengiriman kayu; kontainer pengiriman
plastik; konter display; konter penjualan; kotak alat dari kayu atau plastik, kosong; kotak alat dari kayu, kosong; kotak alat dari
plastik, kosong; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kotak alat, bukan dari logam, dijual kosong; kotak alat, bukan dari
logam, kosong; kotak bersarang; kotak bersarang untuk burung kecil; kotak bersarang untuk hewan; kotak bersarang untuk
hewan peliharaan rumah tangga; kotak dekoratif terbuat dari kayu; kotak kayu; kotak kayu atau plastik; kotak kayu dekoratif;
kotak kayu untuk keperluan kemasan industri; kotak kunci, bukan dari logam; kotak mendukung pesta plastik; kotak pegas;
kotak penyimpanan (mebel) untuk peralatan perawatan kuda; kotak penyimpanan, bukan dari logam; kotak peralatan dan troli
(bukan dari logam) (furnitur); kotak plastik; kotak plastik dekoratif; kotak sepatu; kotak surat dari kayu; kotak surat dari plastik;
kotak surat, bukan dari logam atau batu; kotak tampilan; kue toppers plastik; kuil domestik, bukan dari logam; kuku binatang;
kulit imitasi imitasi; kulit penyu; kulit penyu, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; kunci pegas non-logam; kunci plastik;
kunci sepeda, bukan dari logam; kunci, bukan dari logam, untuk kendaraan; kunci, bukan dari logam, untuk pintu; kunci, bukan
dari logam, untuk windows; kunci, selain listrik, bukan dari logam; kuning amber; kuning kuning; kursi; kursi  tumpuk; kursi
[kursi]; kursi [perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi
bistro; kursi booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan
untuk bayi; kursi disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi duduk berroda;
kursi ergonomis untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi
lipat; kursi lipat stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan
di bak mandi; kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; kursi
memancing; kursi pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi roda untuk di kamar mandi; kursi santai;
kursi santai untuk perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-
anak; kursi untuk memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; kurung bingkai foto; kurung kuda gergaji, bukan
dari logam; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan; kutub, bukan dari logam; kyogi [Makanan Jepang yang membungkus
lembaran kayu]; kyosoku [lengan bergaya Jepang]; label bagasi dari plastik; label harga plastik; label perekat plastik; label
perekat plastik kosong; label plastik; laci; laci [bagian furnitur]; laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi
[perabot]; laci menarik gerabah; laci menarik kaca; laci menarik plastik; laci menarik porselen; laci menarik, bukan dari logam;
landai plastik untuk digunakan dengan kendaraan; laras, bukan dari logam; layar [furnitur]; layar berdiri; layar koran berdiri;
layar terbuat dari buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh [furnitur]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh
[furniture]; layar untuk perapian [furnitur]; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari logam; lemari
arsip; lemari baju aluminium; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan cermin; lemari
dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur; lemari kartu indeks;
lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari pajangan; lemari pakaian; lemari
penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari senjata; lemari sepatu; lemari untuk
layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran bantalan jala plastik untuk rak pelapis;
lencana, bukan dari logam, untuk kendaraan; lengan kabel non-logam; lengan penjepit bukan dari logam; liner tenggelam;
loker; lonceng angin [dekorasi]; lonceng pintu, bukan dari logam, non-listrik; mantel; matras kantong tidur untuk berkemah;
mebel; mebel dari logam untuk berkemah; mebel dari rotan; mebel tebu; meerschaum; meerschaum, tidak bekerja atau
setengah bekerja; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja
bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja
gambar; meja ganti popok bayi; meja ganti untuk bayi; meja juru gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja
ketik; meja komputer; meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja marmer; meja mosaik; meja
pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja
rias [perabot]; meja rias dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja
teras; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya; meja-meja termasuk
meja rias, meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur; melihat kuda; memantul buaian; memperluas lengan,
bukan dari logam, untuk membubuhkan sekrup; memuat batang pengukur, bukan dari logam, untuk gerbong kereta api;
memuat palet, bukan dari logam; menangani palet, bukan dari logam; menatap bola; menggaruk posting untuk kucing;
mengubah tikar bayi; mengubah tikar bayi portabel; mirror [mencari kacamata]; mobil model skala [ornamen] dari kayu; mobil
model skala [ornamen] dari plastik; mobil model skala [ornamen] dari plester; mobil model skala [ornamen] lilin; model
[ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; model [ornamen] terbuat dari kayu; model [ornamen] terbuat dari
lilin; model [ornamen] terbuat dari plastik; model [ornamen] terbuat dari plester; model kendaraan [ornamen] terbuat dari kayu;
model kendaraan [ornamen] terbuat dari lilin; model kendaraan [ornamen] terbuat dari plastik; model kendaraan [ornamen]
terbuat dari plester; model mobil [ornamen] terbuat dari kayu; model mobil [ornamen] terbuat dari lilin; model mobil [ornamen]
terbuat dari plastik; model mobil [ornamen] terbuat dari plester; model mobil miniatur [ornamen] dari kayu; model mobil
miniatur [ornamen] dari plastik; model mobil miniatur [ornamen] dari plester; model mobil miniatur [ornamen] lilin; model
pesawat terbang [ornamen] terbuat dari kayu; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari lilin; model pesawat terbang
[ornamen] terbuat dari plastik; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari plester; model skala [ornamen] dari kayu; model
skala [ornamen] dari plastik; model skala [ornamen] dari plester; model skala [ornamen] dari tulang, gading, plester, plastik,
lilin atau kayu; model skala [ornamen] lilin; mural dari kayu, lilin, plester atau plastik; nightstands; nomor rumah, bukan dari
logam, tidak bercahaya; obeng, bukan dari logam; onigaya hay [bahan mentah atau sebagian dikerjakan]; ornamen [patung]
terbuat dari kayu; ornamen [patung] terbuat dari lilin; ornamen [patung] terbuat dari plastik; ornamen [patung] terbuat dari
plester; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kayu; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari lilin; ornamen dalam
bentuk mini yang terbuat dari plester; ornamen dalam bentuk miniatur yang terbuat dari plastik; ornamen liburan dari kayu,
selain ornamen pohon; ornamen liburan dari plastik, selain ornamen pohon; ornamen pesta dari plastik; ornamen tulang,
gading, plester, plastik, lilin atau kayu, selain hiasan pohon Natal; ornamen yang terbuat dari plastik; paket hadiah hiasan yang
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terbuat dari plastik; paku keling, bukan dari logam; paku rak untuk peralatan berkuda; palang pintu, bukan dari logam; palet
pengangkut, bukan dari logam; palet, bukan dari logam; palung, bukan dari logam, untuk mencampur mortar; panel furnitur;
panel kayu dekoratif [furnitur]; papan buletin; papan direktori; papan display; papan kayu; papan kayu atau plastik; papan kayu
tegak; papan merek dari kayu atau plastik; papan nama bukan dari logam; papan nama dari plastik; papan nama plastik;
papan pin gabus [papan pemberitahuan]; papan presentasi; papan rak untuk mesin tik; papan skor untuk olahraga, selain
mekanik atau listrik; partisi berdiri bebas [furnitur]; partisi furnitur; partisi furnitur dari kayu; partisi kantor berdiri bebas
[perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; pasak [pin], bukan dari logam; pasak kebun, bukan dari logam; pasak sepatu dan
pasak sepatu, bukan dari logam; pasak sepatu, bukan dari logam; pasak tenda, bukan dari logam; patio furniture dari kayu;
patio furniture dari logam; patio furniture dari plastik; patung ambar; patung desktop yang terbuat dari tulang, gading, plester,
plastik, lilin atau kayu; patung gading; patung kayu; patung kayu, lilin, plester atau plastik; patung lilin; patung religi dari kayu,
lilin, plester atau plastik; patung resin; patung tulang; patung tulang atau gading; patung vinil; patung yang terbuat dari plastik;
patung, patung dan karya seni atau kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung [patung] dari tulang atau gading; patung-
patung dari kayu, lilin, plester atau plastik; patung-patung kayu; patung-patung lilin; patung-patung plastik; patung-patung
plester; patung-patung resin cor dingin; patung-patung tulang, gading, plester, plastik, lilin atau kayu; patung-patung yang
terbuat dari plester; pegangan bak mandi, bukan dari logam; pegangan bak mandi, bukan terbuat dari logam; pegangan
bathtub, bukan dari logam; pegangan jendela dari kayu; pegangan jendela dari plastik; pegangan jendela dari porselen;
pegangan jendela, bukan dari logam; pegangan kamar mandi, bukan dari logam; pegangan shower kamar mandi bukan dari
logam; pegangan tangan bukan logam untuk bak mandi dan shower; pegas pintu non-logam; pegas pintu, bukan dari logam,
bukan listrik; pegas tempat tidur dari bahan non-logam; pegas terutama terbuat dari plastik; pegas untuk mesin cuci (plastik);
pelampung, bukan dari logam; pelari, bukan dari logam, untuk pintu; pelari, bukan dari logam, untuk pintu geser; pelari, bukan
dari logam, untuk windows; pelat identitas, bukan dari logam; pelat jari, bukan dari logam; pelat nama pintu, bukan dari logam;
pelat nomor balap sepeda, bukan dari logam; pelat nomor non-logam; pelat pintu, bukan dari logam; pelindung bumper untuk
boks bayi; pelindung bumper untuk boks bayi, selain seprei; pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; pelindung bumper
untuk perabotan; pelindung pohon, bukan dari logam; pemasangan sikat; pembagi laci; pembagi ruang; pemegang cetak biru
[furnitur]; pemegang gabus anggur; pemegang gorden, bukan dari bahan tekstil; pemegang kayu untuk papan nama;
pemegang plastik untuk papan nama; pemegang tiket pergantian plastik bening; pemirsa pintu, bukan dari logam [tidak
diperbesar]; penahan buku; penanda tanaman dari kayu; penanda tanaman plastik; penangkap mimpi [dekorasi]; pengencang
berulir, bukan dari logam; pengencang jendela, bukan dari logam; pengencang pintu, bukan dari logam; pengencang
selempang, bukan dari logam, untuk windows; pengetuk pintu, bukan dari logam; pengikat gorden; pengiriman dan kotak
penyimpanan plastik; penunjang buku; penutup botol, bukan dari logam; penutup furnitur dari kain; penutup furnitur yang
dipasang, bukan dari kain; penutup furnitur yang terpasang; penutup pakaian [penyimpanan]; penutup pintu, bukan dari logam,
non-listrik; penutup plastik untuk klem selang logam; penutup plastik untuk wadah; penutup rel boks dipasang; penutup tas,
bukan dari logam; penutup untuk wadah, bukan dari logam, atau dari kertas; penutup, bukan dari logam, untuk wadah;
penyelenggara laci; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai; perabot rak bagasi; perabot rumah
tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan, tanduk, tulang, gading, baleln, kulit
kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau dari plastik; perabotan; perabotan
dapur; perabotan ergonomis; perabotan kantor; perisai plastik fleksibel untuk menahan percikan sembari membilas popok
kotor; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; peti; peti alat, bukan dari logam [perabot]; peti alat, bukan dari logam,
kosong; peti furnitur; peti kayu; peti kayu atau plastik; peti kesayangan; peti laci; peti mati; peti mati [peti mati]; peti mati kayu;
peti mati paus; peti mati pemakaman; peti mati penguburan; peti nagamochi; peti plastik; peti untuk mainan; peti, bukan dari
logam; piala kayu, gabus, alang-alang, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan paus, kulit, kuning, bunda mutiara,
meerschaum atau dari plastik; piala kolom kayu, gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, tulang, gading, tulang ikan, kulit,
kuning, bunda mutiara, meerschaum atau dari plastik; piala plastik; pijakan kaki; pijakan untuk bunga [furnitur]; pin pasak,
bukan dari logam; pintu berhenti dari kayu; pintu berhenti dari plastik; pintu berhenti, bukan dari logam atau karet; pintu lemari
menangkap, bukan dari logam; pintu untuk furnitur; piring ambroid; pita identifikasi, bukan dari logam, untuk sistem
pengumpulan darah; pita kayu; plak dari tulang, gading, plastik, lilin atau kayu; plak dinding dari tulang, gading, plester, plastik,
lilin atau kayu; plak dinding terbuat dari plastik atau kayu; plakat dari kayu atau plastik; plakat kayu; plakat plastik; plat bentuk
L dan plat kenegaraan bukan dari logam; plat nomor baru dari plastik; plat registrasi kendaraan, bukan dari logam; plat
registrasi, bukan dari logam; platform ganti bayi yang terpasang di dinding; platform ganti popok [serbet] yang dipasang di
dinding; playhouses untuk hewan peliharaan; playpens untuk bayi; podium; polong cappuccino kosong dari plastik; polong kopi
barley kosong dari plastik; polong kopi ginseng kosong dari plastik; polong kopi plastik kosong; pondok, bukan dari logam;
ponsel [dekorasi]; porselen menarik; potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; prasmanan;
produk anyaman rotan; puntung air, bukan dari logam; pusat hiburan [furnitur]; rak; rak [perabot]; rak alat berdiri sendiri; rak
alat yang dipasang di dinding; rak anggur; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot] bukan dari logam; rak anggur [perabot]
dari logam; rak anggur modular yang terpasang di dinding; rak biliar; rak botol; rak buku; rak dari logam; rak dasi; rak display
papan selancar; rak furnitur; rak handuk berdiri bebas [furnitur]; rak kaca; rak kayu [perabot]; rak kelelawar softball; rak kertas
[perabot]; rak kimono; rak konsinyasi [perabot]; rak lipat; rak logam [perabot]; rak majalah; rak makanan ternak; rak mantel; rak
miring; rak modular [perabot]; rak pajangan; rak pakaian [perabot]; rak pancing; rak pelana; rak penyimpanan; rak
penyimpanan untuk barbel; rak penyimpanan untuk beban olahraga; rak penyimpanan untuk kayu bakar; rak penyimpanan
untuk menahan tikar kendaraan; rak penyimpanan untuk menyimpan karya seni; rak penyimpanan untuk papan selancar; rak
penyimpanan untuk peralatan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan kebugaran fisik; rak penyimpanan untuk peralatan
olahraga air; rak penyimpanan untuk peralatan pelatihan atletik; rak penyimpanan untuk peralatan ski dan olahraga; rak
penyimpanan untuk senjata paintball; rak perabot untuk penyimpanan cd; rak perpustakaan; rak piring; rak pistol yang
terpasang di dinding; rak senjata; rak sepatu; rak tanaman; rak tongkat baseball; rak tongkat baseball dan softball; rak topi dari
logam; rak untuk buku; rak untuk lemari arsip; rak untuk menyimpan panci dan wajan; rak untuk penyimpanan; rak, bukan dari
logam; rak-rak termasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rambu-rambu
bukan dari logam; ranjang; ranjang kayu; ranjang logam; ranjang untuk memijat; rantai, bukan dari logam; rel pakaian; rel
tempat tidur; rel tirai; rel tirai mandi; ring plastik (bagian mesin cuci); roda chocks, bukan dari logam; rol gorden; rol plastik
untuk pintu garasi; rol, bukan dari logam, untuk pintu; rol, bukan dari logam, untuk windows; rotan; rotan, tidak dikerjakan atau
setengah dikerjakan; rumah burung; rumah tangga cor batu dan furnitur taman; rusa jantan; salib kayu, lilin, plester atau
plastik, selain perhiasan; sandaran; sandaran kepala [perabot]; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran punggung
portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tangan untuk furnitur; sandaran tempat tidur; sangkutan jas bukan dari
logam; sarang lebah; sekrup atas, bukan dari logam, untuk botol; sekrup pengikat, bukan dari logam, untuk kabel; sekrup,
bukan dari logam; selimut untuk pakaian [lemari pakaian]; selubung botol dari kayu; settees; shikibuton [kasur jepang]; shims,
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bukan dari logam; singkatan dari mesin hitung; sisipan plastik [baki] untuk kotak alat; sisipan plastik dipasang untuk digunakan
sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk digunakan sebagai pelapis wadah; sisipan plastik untuk inti kertas digunakan
untuk memfasilitasi gulungan gulungan; slider furnitur non-logam; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar
ruangan; sofa plastik; sofa rotan; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; spidol kuburan plastik; stan khusus diadaptasi
untuk memegang klub golf [furnitur]; stan tampilan; stand display kostum; staybolts, bukan dari logam; strip borgol plastik;
sumbat blanking, bukan dari logam; sumbat botol, bukan dari kaca, logam atau karet; sumbat gabus; sumbat gabus atau
gabus tiruan; sumbat gabus tiruan; sumbat kayu untuk wadah kemasan industri; sumbat, bukan dari kaca, logam atau karet;
tab indicia dari plastik; tabel akhir; tabel drop-leaf; tabel kartu; tabel konsol; tabel trestle; table centrepieces [ornamen] terbuat
dari lilin; table centrepieces [ornamen] terbuat dari plester; tabung non-logam untuk gas atau cairan tekan, dijual kosong;
tabung pemeras plastik, kosong; tabung plastik; tabung plastik yang bisa dilipat; tag tas golf dari plastik; tag telinga dari plastik
untuk ternak; talenan [tabel]; tambatan pelampung, bukan dari logam; tampilan tabel; tanaman merambat, tidak dikerjakan
atau setengah dikerjakan, untuk anyaman; tanda-tanda plastik tiup; tanduk; tanduk buatan; tanduk hewan; tanduk tidak
dikerjakan atau semi-bekerja; tangga [tangga], bukan dari logam; tangga dari kayu atau plastik; tangga naik mobil, bukan dari
logam, untuk penumpang; tangga, bukan dari logam; tangga, bukan dari logam, untuk perpustakaan; tangki air atas; tangki air
bawah; tangki air dari plastik untuk keperluan industri; tangki air dari plastik untuk keperluan pertanian; tangki air dari plastik
untuk keperluan rumah tangga; tangki air hujan, bukan dari logam atau dari batu; tangki air industri, bukan dari logam atau dari
batu; tangki air plastik; tangki air untuk keperluan rumah tangga, bukan dari logam atau dari batu; tangki penampungan air
besar; tangki penyimpanan air, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan cairan [kontainer] terbuat dari bahan
non-logam; tangki penyimpanan cairan plastik; tangki penyimpanan cairan, bukan dari logam atau dari batu; tangki
penyimpanan gas, bukan dari logam atau dari batu; tangki penyimpanan kayu; tangki penyimpanan plastik; tangki
penyimpanan, bukan dari logam atau dari batu; tank, bukan dari logam atau dari batu; tarikan batu; tarikan batu untuk lemari,
laci dan perabot; tarikan keramik; tarikan keramik untuk furnitur; tarikan keramik untuk laci; tarikan keramik untuk lemari;
tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tarikan laci dari gelas, porselen atau gerabah; tarikan laci dari plastik atau kayu,
gabus, buluh, tebu, anyaman, tanduk, gading, tulang ikan, kulit, amber, ibu dari mutiara, meerschaum dan pengganti untuk
semua bahan ini; tarikan, bukan dari logam; taruhannya, bukan dari logam, untuk tanaman atau pohon; tatakan meja / talenan
yang digunakan dalam furnitur; tegakan tanaman; telur plastik Paskah yang dicetak; tempat cuci tangan; tempat duduk dan
tempat tidur untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat duduk
tambahan diletakkan di atas kursi; tempat membawa hewan peliharaan untuk hewan kecil
(selain kandang); tempat pemeliharaan untuk hewan kecil; tempat penyimpanan air, bukan dari logam; tempat penyimpanan
tujuan umum, bukan dari logam; tempat penyimpanan, bukan dari logam; tempat sampah, bukan dari logam; tempat tidur;
tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur
hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat tidur kucing; tempat tidur kursi;
tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur portabel; tempat tidur portabel
untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit; tempat tidur sofa; tempat tidur
susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk anak-anak; tempat tidur untuk
bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat tidur, kecuali linen; tepi jerami; tepi
plastik untuk perabotan; tetap baut, bukan dari logam; tiang bahu [kuk]; tiang bendera genggam, bukan dari logam; tiang
bukan dari logam; tiang tenda, bukan dari logam; tikar atau penutup yang bisa dilepas untuk wastafel; tikar kantong tidur; tikar
tidur; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; tikar tidur untuk berkemah; tikar tidur untuk digunakan oleh anak-anak; tikar untuk
playpens bayi; tirai (perabot); tirai bambu; tirai buluh, rotan atau bambu [sudare]; tirai dalam ruangan; tirai indoor berpalang
untuk windows; tirai indoor bilah; tirai indoor dari tekstil; tirai jendela; tirai jendela (interior); tirai jendela dalam ruangan; tirai
jendela dalam ruangan (bernuansa); tirai jendela dalam ruangan [perabot]; tirai jendela dalam ruangan dari kertas; tirai jendela
dalam ruangan dari logam; tirai jendela dalam ruangan dari tekstil; tirai jendela dalam ruangan terbuat dari logam; tirai jendela
dari kain; tirai jendela dari tekstil; tirai jendela indoor dari anyaman kayu; tirai manik-manik untuk dekorasi; tirai venesia; tirai
venesia interior; tirai venesia internal; tiriskan perangkap [katup] dari plastik; tokoh terbuat dari rotan; tombol kaca; tombol
keramik; tombol-tombol kayu; tombol-tombol plastik; tombol-tombol porselen; tong kayu; tong kayu untuk menuang anggur;
tong, bukan dari logam; tongkat kayu; tongkat sepatu, bukan dari logam; tongkat untuk digunakan dalam reed diffusers, dijual
terpisah; topi berdiri; toppers kasur dipasang; trestles [perabot]; trestles untuk digunakan sebagai dukungan tabel; trestles,
bukan dari logam, untuk meja pendukung; trim jendela, bukan dari logam; trim laci, bukan dari logam; trim pintu, bukan dari
logam; troli [perabot]; tsuitate [Partisi berdiri panel tunggal Oriental]; tulang hewan, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan;
tulang punggung; tulang tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; tulang, tanduk, gading, tulang ikan paus atau induk
mutiara yang belum di olah dan semi diolah; tulang, tanduk, tulang paus atau tulang mutiara yang belum dikerjakan atau
belum dikerjakan; tumpuan kaki; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; tutup botol, bukan dari logam; tutup
kayu untuk wadah kemasan industri; tutup penyegelan, bukan dari logam; tutup plastik; tutup sumbat plastik untuk wadah
kemasan industri; ubin cermin; ukiran kayu; ukiran tulang; undangan cetak terbuat dari akrilik; unit dinding [furnitur]; unit laci;
unit lantai kardus untuk memajang barang dagangan; unit panel yang berdiri bebas untuk pameran, display dan partisi; unit
panel yang dipasang di dinding untuk pameran, tampilan, dan partisi; unit rak; wadah apung, bukan dari logam; wadah bambu
anyaman tangan untuk penyimpanan; wadah bambu anyaman tangan untuk penyimpanan atau transportasi; wadah bambu
anyaman tangan untuk transportasi; wadah drainase minyak, bukan dari logam; wadah kemasan dari plastik; wadah obat
plastik untuk penggunaan komersial; wadah pengemasan industri dari bambu; wadah pengemasan industri dari kayu; wadah
pengemasan kayu; wadah penyimpanan plastik untuk kegunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan plastik untuk
penggunaan komersial atau industri; wadah penyimpanan tujuan umum, bukan dari logam; wadah penyimpanan yang bisa
dilipat, bukan dari logam; wadah penyimpanan, bukan dari logam; wadah transportasi dan penyimpanan untuk aromatik,
bukan dari logam atau dari batu; wadah, bukan dari logam [penyimpanan, transportasi]; wadah, bukan dari logam untuk
penyimpanan atau transportasi; wadah, bukan dari logam, untuk bahan bakar cair; wadah, bukan dari logam, untuk disimpan
atau diangkut; wadah, bukan dari logam, untuk menyimpan beras; wadah, bukan dari logam, untuk penggunaan komersial;
wadah, bukan dari logam, untuk transportasi; waduk air hujan, bukan dari logam atau dari batu; wazukue [meja rendah
bergaya Jepang]; whalebone tidak dikerjakan atau semi-dikerjakan; whalebone yang tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan
atau ibu dari mutiara; whalebone, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; workstation komputer [furnitur]; workstation
memiliki permukaan kerja multi guna untuk digunakan dalam berbagai bidang; yo [kasur tradisional Korea]; zabuton [bantal
lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. RS. Fatmawati Raya No. 35-B, Cilandak Barat 12430, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12430

PT. SWEET GREENS INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mandiro Wibowo S.H
Law Offices  Mandiro Wibowo (MW) & Partners  Jl. Anggrek No. 50 Kelapa Dua
Kebon Jeruk

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHOMPIN melon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, KUNING, PUTIH, HITAM, BIRU, JINGGA
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif ekstrak ragi yang digunakan dalam pakan ternak; Aditif ekstrak ragi yang digunakan sebagai sumber protein dan

penambah rasa dalam pakan ternak; Agen anti-pengempalan dan bahan pembantu sebagai komponen utuh dalam makanan
hewan jadi; Alas kotoran kucing; Anak pohon; Ayam (Tulang hitam), hidup; Bahan makanan hewan; Bahan makanan untuk
hewan termasuk bahan tambahan untuk pakan hewan; Bahan makanan untuk hewan, suplemen makanan untuk akuakultur;
Bahan pengikat mikotoksin sebagai komponen utuh dalam makanan hewan jadi; Bahan-bahan makanan untuk hewan; Bass
(ikan laut khas Jepang), hidup; Batok kelapa; Beras untuk pakan ternak; Bertelur untuk tujuan pertanian; Bibit Ikan; Biji rami
dapat dimakan yang belum diproses; Biskuit untuk anjing; Biskuit untuk hewan peliharaan, dapat dimakan; Bonsai (pot yang
ditanami semacam pohon kerdil); Buah Namnam; Buah anggur untuk wine (minuman beralkohol), segar; Buah segar; Bunga
potong; Cabai segar; Cabe rawit segar; Campuran pakan ternak; Daun pohon palem; Es krim untuk hewan peliharaan; Foxtail
millet (tanaman) yang belum diolah; Groat (biji-bijian) untuk unggas; Hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan dan
bibit-bibit tanaman; Hasil peternakan; Ikan Cupang (Ikan Hias); Ikan mas hidup (untuk dikonsumsi); Jagung manis yang belum
diolah [sekam atau gabah]; Jerami; Kacang brazil, segar; Kacang kedelai segar; Kacang kedelai, belum diolah; Kapur untuk
keperluan pertanian; Karang akuarium, hidup; Kedelai untuk pakan hewan; Kepompong lebah, hidup; Kesemek Jepang,
segar; Kulit kayu mentah; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk anjing; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk
hewan; Kunyah-kunyahan yang dapat dimakan untuk hewan peliharaan; Leci, segar; Lembutan pakan ternak untuk
menggemukkan; Lobak untuk pakan hewan; Maca, belum diolah; Makanan  hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan
untuk kucing; Makanan Hewan Peliharaan; Makanan Ternak; Makanan Ternak dari Jagung; Makanan hewan peliharaan
vegan yang dapat dimakan untuk anjing; Makanan hewan peliharaan vegan yang dapat dimakan untuk kuda; Makanan ternak;
Makanan ternak sintetis; Marc; Merica segar; Mout untuk pakan ternak; Nangka Landa; Padi-padian (benih); Padi-padian dan
hasil-hasil pertanian, perkebunan dan kehutanan yang tidak termasuk dalam kelas lain; Pakan hewan untuk menambah
kekuatan; Pakan ternak; Pelet (Makanan Ternak); Plaices (ikan), hidup; Pohon Natal*; Pomomos, segar; Potongan pohon
natal; Produk pertanian dan hortikultura; Produk pertanian, hortikultura, kehutanan dan biji-bijian; Produk-produk benih
pertanian; Pur (Pakan Ternak); Radicchio segar; Rangkaian buah segar (parcel); Rangkaian bunga kering; Rangkaian bunga
kering untuk keperluan dekoratif; Rangkaian bunga segar (buket); Rape cake (biji) untuk ternak; Rhubarb (tanaman), segar;
Rumput alami; Rumput sebagai tanaman; Sampah gambut; Sarang Semut; Sayuran segar; Sediaan untuk menggemukan
hewan; Sediaan untuk penggemukan ternak; Seledri (segar; Silver carps (ikan), hidup; Sirih; Sisa produk sereal untuk hewan
konsumsi; Tarate; Tempat bertengger burung, hidup; Tepung Bahan Makanan Ternak; Umpan ikan hidup untuk memancing;
Uribang (Tanaman Hias); [pasir sampah] aromatik untuk hewan peliharaan; abalon, hidup; acai berry, segar; akar doraji segar
[balon bunga]; akar lobak, segar; akar sawi putih; akar singkong, segar; akar untuk pakan hewan; algarovilla untuk pakan
hewan; almond [buah-buahan]; alpukat, segar; anak ikan yang baru menetas; anggur, segar; anjing; apel gula segar; apel
mangga, segar; apel mete segar; apel, segar; aprikot, segar; arracacha segar [wortel putih]; artichoke, segar; arugula segar;
asparagus, segar; ayam hidup; babi [ternak]; baby corn, segar; baechu segar [napa cabbage]; bagas tebu [bahan baku];
bahan makanan berbahan dasar sereal untuk hewan; bahan makanan berbahan dasar susu untuk hewan; bahan makanan
dan minuman untuk hewan; bahan makanan untuk anak anjing; bahan makanan untuk anak sapi; bahan makanan untuk
ayam; bahan makanan untuk burung; bahan makanan untuk domba; bahan makanan untuk hewan; bahan makanan untuk
hewan laut; bahan makanan untuk hewan ternak; bahan makanan untuk hewan yang mengandung ekstrak botani; bahan
makanan untuk ikan; bahan makanan untuk kuda; bahan makanan untuk unggas; bahan perbanyakan tanaman, termasuk
stek, batang bermata tunas dan biji; batang atas untuk cangkok pohon; batang atas untuk pencangkokan pohon buah; batang
bawah untuk cangkok pohon; batang bawah untuk pencangkokan pohon buah; batang bawah yang dapat dimakan segar;
batang pohon; bawang merah, segar; bawang putih, segar; bawang, segar; bayam, segar; bebek hidup; bejana yang belum
diolah; belimbing segar; belut hidup; benih benih untuk keperluan botani; benih ikan; benih kembang kol; benih porang; benih
untuk disemai; benih untuk ditanam; benih untuk hidroponik; benih untuk keperluan hortikultura; benih untuk keperluan
pertanian; benih untuk menanam buah dan sayuran; benih untuk menanam pohon apel; benih untuk menanam sayuran; benih
untuk menanam tanaman; benih untuk pakan hewan; benih untuk tumbuh herbal; benih yang belum diolah; benih yang belum
diolah untuk keperluan pertanian; benih yang dapat dimakan (tidak diproses); benih-benih; beras, belum diolah (gabah); beri
emas segar; beri, segar; bibit; bibit dan bahan tanaman; bibit gandum untuk pakan hewan; bibit tanaman; biji bunga matahari,
belum diproses; biji burung; biji chia, tidak diolah; biji gandum; biji gandum hitam; biji kakao, mentah; biji labu, belum diproses;
biji mentah; biji minyak, tidak diolah; biji pinang, segar; biji rami dimakan, tidak diproses; biji rami untuk konsumsi hewan; biji
rami untuk pakan hewan; biji rami yang belum diolah; biji rami yang dapat dimakan, tidak diolah; biji rami, tidak diproses; biji
rumput; biji segar dan belum diolah; biji sereal, tidak diolah; biji untuk menanam buah; biji untuk menanam bunga; biji untuk
menanam pohon urushi; biji yang masih mentah dan belum diolah; biji-bijian [sereal]; biji-bijian dan biji mentah dan belum
diolah; biji-bijian mentah; biji-bijian mentah dan belum diolah; biji-bijian untuk konsumsi hewan; biji-bijian yang belum diolah;
biskuit anak anjing; biskuit anjing; biskuit hewan; biskuit kucing; bit gula yang belum diolah; bit gula, segar; bit, segar;
blackberry, segar; blackcurrant, segar; blueberry, segar; bok choy, segar; bokbunja segar [raspberry hitam]; boletes [jamur],
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segar; bonsai dalam pot; boutonnieres kering; 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 juniper; buah kiwi, segar; buah mentah, belum diolah; buah naga, segar; buah noni, segar;
buah persik, segar; buah pinang; buah pinang, segar; buah segar; buah segar dan belum diolah; buah segar organik; buah
tanaman sumac; buah, segar; buah-buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran,
kacang-kacangan dan biji-bijian; bubil / bulbil porang untuk menanam; bubur tepung untuk pakan hewan; bumbu, kering, untuk
dekorasi; buncis, segar; bunga alami; bunga kering; bunga yang bisa dimakan, segar; bunga, alami; bunga, kering, untuk
dekorasi; burung hidup; burung peliharaan; burung peternak; cabai, segar; campuran biji untuk satwa liar; carps crucian (ikan),
hidup; catmint; cattails kering untuk dekorasi; cañihua, tidak diproses; ceri, segar; chamoe segar [oriental melon]; chanterelles
[jamur], segar; chervil, segar; chestnut, segar; clementine, segar; cloudberry, segar; cranberry, segar; crawfish, hidup; cumi,
hidup; daun bawang, segar; daun ketumbar, segar; daun palem; dedak; dedak gandum; dedak padi untuk pakan hewan;
dedaunan alami; domba [ternak]; durian, segar; edamame, segar; feijoa segar [nanas jambu biji]; flax meal [makanan ternak];
gabus kasar; game, hidup; gandum; gandum hitam; gandum yang belum diolah; gandum, tidak diolah; ganggang untuk
makanan manusia; ganggang untuk pakan hewan; ganggang yang belum diolah; ganggang yang belum diproses untuk
makanan manusia; ganggang, tidak diolah, untuk makanan manusia atau pakan hewan; garam mineral untuk ternak; garam
untuk ternak; gigi yang dapat dicerna membersihkan camilan untuk anjing; goji berry, segar; gooseberry, segar; gurita, hidup;
hamster; hasil perkebunan; hasil pertanian; hazelnut, segar; herbal segar organik; herbal taman, segar; herbal, segar; hewan
air yang dapat dimakan, hidup; hewan di kebun binatang; hewan hidup; hewan laboratorium hidup; hop; hop kerucut; hop yang
belum diolah; ikan air tawar, hidup; ikan akuarium; ikan bertelur; ikan cod hidup; ikan haring, hidup; ikan hidup untuk makanan
manusia; ikan hidup, selain untuk makanan manusia; ikan koi, hidup; ikan mas koki (ikan hias); ikan teri, hidup; ikan trout,
hidup; ikan, hidup; jagung; jagung manis, belum diolah; jagung, belum diolah; jahe, segar; jambu biji stroberi segar; jambu biji,
segar; jamur (bibit) untuk keperluan pertanian; jamur (bibit) untuk pembiakan; 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; jelai*; jelatang (tanaman); jerami [hijauan]; jerami cincang untuk
tempat tidur hewan; jerami untuk keranjang rumput; jeruk bali, segar; jeruk darah, segar; jeruk keprok, segar; jeruk mandarin,
segar; jeruk nipis untuk mencari makan hewan; jeruk, segar; jicama, segar; kacang adzuki, segar; kacang almon segar;
kacang belalang, mentah; kacang cola; kacang dan kacang disiapkan untuk pakan hewan; kacang es krim segar; kacang fava
segar; kacang gingko, segar; kacang hijau segar; kacang kedelai segar; kacang kernel mentah; kacang kola; 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 yang belum diproses; kacang, segar; kacang-
kacangan; kacang-kacangan, segar; kakap merah (ikan), hidup; kaktus; kambing hidup; kangkung, segar; kapur untuk
makanan hewan; karang hidup; karangan bunga alami; karangan bunga herbal kering untuk dekorasi; karangan bunga kering;
karper, hidup; kastanye air, segar; kayu tanpa kulit kayu; kayu yang tidak diolah; kecambah brussel, segar; kelapa; kelapa,
segar; kemangi, segar; kenari (kacang), segar; kentang manis, segar; kentang, segar; kepiting, hidup; kepompong untuk
pembiakan ulat sutera; kepompong untuk produksi telur; kerang berleher pendek, hidup; kerang biru, hidup; kerang, hidup;
kertas kerikil untuk sangkar burung; kertas pasir [sampah] untuk hewan peliharaan; kertas untuk digunakan sebagai alas tidur
binatang; kerucut pinus; kios pakan untuk hewan; kismis merah, segar; kiwicha (tanaman), tidak diolah; kohlrabi, segar;
konsentrat untuk pakan ternak; kopra; korsase bunga alami; korsase kering; krustasea, hidup; kubis, segar; kucing; kue jagung
untuk ternak; kue kacang untuk hewan; kue residu kedelai dan sereal untuk konsumsi hewan; kulit bahtera, hidup; kumara,
segar; kumquat segar; kuntum bunga alami; kunyah-kunyahan untuk binatang; kupu-kupu, hidup; kura-kura bercangkang
lunak, hidup; kurma, segar; labu, segar; langoustines, hidup; lembaran kertas yang diampelas untuk kotak kotoran hewan
peliharaan; lemon, segar; lentil, segar; limau Spanyol segar; limau, segar; limbah penyulingan untuk konsumsi hewan; live
gosari [pakis]; lobster berduri, hidup; lobster, hidup; loganberry, segar; lokio, segar; loquats, segar; maggot untuk pakan
ternak; makanan anjing; makanan anjing, dapat dimakan; makanan ayam petelor bibit kecil; makanan bebek; makanan biji
rami untuk konsumsi hewan; makanan biji rami untuk pakan hewan; makanan burung; makanan hewan; makanan hewan
peliharaan; makanan ikan; makanan ikan Louhan; makanan ikan hias; makanan kacang untuk hewan; makanan kaleng untuk
anjing; makanan kaleng untuk kucing; makanan kepiting; makanan khusus ayam ras butiran komplit; makanan komplit tepung
untuk ayam petelur dan bibit kecil; makanan kucing; makanan kucing, bisa dimakan; makanan kuda, bisa dimakan; makanan
ternak; makanan udang (makanan ternak udang); makanan untuk hamster; makanan untuk hewan; makanan untuk ikan
akuarium; makanan untuk ikan mas; makanan untuk tikus; malt; malt [biji-bijian yang belum diolah] untuk diseduh dan disuling;
malt untuk diseduh; malt untuk pembuatan bir dan penyulingan; malt untuk penyulingan; mamalia hidup; mangga, segar;
manggis, segar; markisa, segar; mawar; melon, segar; memperlakukan burung, dapat dimakan; memperlakukan hewan
peliharaan organik yang dapat dimakan untuk anjing; memperlakukan hewan peliharaan organik yang dapat dimakan untuk
kuda; mentimun, segar; merang untuk pembiakan jamur; microgreens, segar; millet Jepang (biji-bijian) yang belum diolah;
millet proso (biji-bijian) yang belum diolah; mint, segar; minuman untuk anjing; minuman untuk hewan; minuman untuk hewan
peliharaan; minuman untuk kucing; miselium untuk keperluan pertanian; moluska, hidup; morels [jamur], segar; mulberry,
segar; mulsa jerami; nanas, segar; nangka segar; naranjillas segar; nutrisi (bahan makanan) untuk ikan; oat yang belum
diolah; oil cake (makanan untuk pakan hewan); okra segar; oregano, segar; pakan babi; pakan ikan; pakan kuda; pakan untuk
budidaya air; pakan untuk ikan dan krustasea; pakan yang diperkaya protein untuk pakan hewan; pakis hidup; paprika
[tanaman]; paprika segar; paprika, segar; pasir untuk toilet hewan peliharaan; pengganti susu untuk digunakan sebagai
makanan hewan; pengganti susu untuk hewan; pepaya, segar; persiapan untuk unggas bertelur; pinang; pir, segar; pisang
raja, segar; pisang, segar; pistachio, segar; pohon; pohon Natal hidup; pohon buah; pohon sansho [lada Jepang]; pohon-
pohon palem; polong-polongan, segar; prem, segar; produk hortikultura; produk kehutanan; produk pertanian; produk
pertanian, akuakultur, hortikultura dan kehutanan mentah dan belum diolah; produk sampingan dari pengolahan sereal, untuk
konsumsi hewan; quince, segar; quinoa, belum diproses; ragi untuk pakan hewan; rambutans, segar; rami sebagai tempat
tidur hewan; ramuan segar dalam pot; ransum ternak; raspberry, segar; rebung, segar; rempah-rempah Segar; residu buah
[marc]; residu setelah proses distilasi; residu tanaman; rocotos, segar; rootstocks hidup; rosemary, segar; rumput; rumput
[tanaman]; rumput laut aosa yang belum diolah [selada laut]; rumput laut hijiki yang belum diolah [brown algae]; rumput laut
kombu (alga) yang belum diolah [kelp]; rumput laut tengusa yang belum diolah [ganggang merah]; rumput laut, tidak diolah,
untuk konsumsi manusia atau hewan; rumput, alami; sabut kelapa untuk kotoran hewan; sage (tanaman), segar; salad taman,
segar; salmon (ikan), hidup; salt licks (garam jilatan); sampah; sampah binatang; sampah untuk hewan kecil; sampah untuk
hewan peliharaan; sarden (ikan), hidup; satsumas (tanaman), segar; sawi putih, segar; sawo segar; sayuran akar segar;
sayuran akar segar yang bisa dimakan; sayuran hidroponik segar; sayuran mentah, belum diproses; sayuran segar dan belum
diproses; sayuran segar organik; sayuran, segar; sediaan untuk ayam petelur; sediaan untuk pakan ternak; sekam jagung,
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kering, untuk dekorasi; selada, segar; selulosa untuk digunakan sebagai alas tidur hewan; semak belukar; semak mawar;
semangka, segar; serangga hidup; serangga yang dapat dimakan, hidup; serasah jerami; serasah jerami untuk alas tidur
binatang; serasah jerami untuk hewan; serasah jerami untuk hewan kecil; serbuk sari [bahan baku]; sereal mentah; sereal
yang belum diolah; serpihan kayu untuk digunakan sebagai penutup tanah; serpihan kayu untuk pembuatan bubur kayu;
serutan kayu untuk alas tidur binatang; serutan kayu untuk kotoran hewan; singkong, segar; sirsak segar; sorgum; sorgum
yang belum diolah; sotong, hidup; spirulina yang belum diolah untuk makanan manusia atau pakan hewan; spirulina yang tidak
diolah; spora jamur untuk keperluan pertanian; spora untuk keperluan pertanian; stroberi, segar; sukulen; sumsum sayuran,
segar; sumsum, segar; suplemen makanan untuk akuakultur.; susu bubuk untuk anak kucing; susu bubuk untuk anak-anak
anjing; susu bubuk untuk hewan; tanaman; tanaman berbunga, alami; tanaman buah; tanaman budidaya, belum diolah;
tanaman dan bunga alami; tanaman gula (tebu) yang belum diolah; tanaman hidup digunakan sebagai pemandangan
akuarium; tanaman hijau alami untuk dekorasi; tanaman lidah buaya; tanaman merambat; tanaman, bibit dan bahan tanaman;
tanaman, kering, untuk dekorasi; tarwi, tidak diproses; tauge, segar; tebu; teff yang belum diolah; telur ulat sutera; telur untuk
menetas, dibuahi; tempat tidur dan sampah untuk hewan; tempat tidur yang terbuat dari kertas daur ulang untuk hewan kecil;
tepung ikan untuk konsumsi hewan; tepung kelapa untuk konsumsi hewan; teripang, hidup; ternak; ternak [ternak]; terompet
hitam [jamur], segar; terong, segar; thyme, segar; tiram, hidup; tomat anggur, segar; tomat ceri, segar; tomat prem, segar;
tomat, segar; topiaries; truffle [jamur], segar; truffle, segar; tulang kunyah yang bisa dimakan untuk anjing; tulang kunyah yang
dapat dicerna untuk anjing; tulang sotong untuk burung; tulang sotong untuk makanan hewan; tumbuk dedak untuk konsumsi
hewan; tuna, hidup; ubi porang, segar; ubi, segar; udang air asin untuk digunakan sebagai makanan ikan; udang besar, hidup;
udang karang, hidup; udang, hidup; ulat sutera; umbi; umbi bunga; umbi tanaman; umbi tanaman untuk keperluan hortikultura;
umbi tanaman untuk keperluan pertanian; umbi, bibit dan benih untuk ditanam; umpan hidup; umpan memancing beku-kering
dikemas; umpan memancing, hidup; unggas untuk berkembang biak; unggas, hidup; wakame yang belum diolah [rumput laut];
wasabi segar [lobak Jepang yang bisa dimakan]; wheatgrass [tanaman]; wijen yang dapat dimakan, tidak diproses; wortel,
segar; zaitun, segar; zucchini, segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 18:08:54
540   EtiketDID2022067050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jln sutomo ujung185a medan, Kota Medan, Sumatera Utara, 20235
Vicvin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: March Optic
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : March artinya maret, optic artinya optik. Logo menggambarkan huruf O, since artinya sejak
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacamata dan lensa pelindung dan pengaman; kacamata optik; lensa bifocal untuk kacamata; lensa kacamata; lensa

kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa
kacamata setengah jadi; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pengganti untuk kacamata; lensa untuk kacamata; lensa
untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

02/09/2022 18:09:55
540   EtiketDID2022067051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. K.H. Moh Mansyur 11 Blok B No. 28, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10140

Dewi Hartati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAZPRESSO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 11, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi untuk membuat kopi; Mesin kopi bubuk; Mesin kopi dan biji kopi sangrai; Mesin kopi ekspreso; Mesin kopi elektrik

untuk penggunaan komersial; Mesin kopi espresso; Peralatan pembuat kopi listrik untuk penggunaan komersial; Peralatan
pembuat minuman kopi listrik; Peralatan yang dipanaskan secara listrik untuk mengisi kopi; alat pembuat teh dan kopi listrik;
instalasi otomatis untuk membuat kopi; kapsul kopi kosong untuk mesin kopi elektrik; kapsul kopi yang dapat digunakan
kembali untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi yang dapat diisi ulang untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat digunakan
kembali, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, dapat diisi ulang, untuk mesin kopi listrik; kapsul kopi, kosong, untuk mesin kopi
listrik; mesin kopi; mesin kopi elektrik; mesin kopi listrik untuk keperluan rumah tangga; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik;
pembuat kopi listrik; pembuat kopi listrik untuk penggunaan rumah tangga; pembuat kopi, listrik; peralatan listrik untuk
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pembuatan kopi; semi-otomatis mesin kopi listrik; sepenuhnya otomatis mesin kopi listrik===
===Bahan campuran minuman berbahan dasar kopi; Biji kopi; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang
berisi kopi untuk diseduh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Susu ;
Kopi bubuk; Kopi giling dan biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak
disangrai; Kopi, ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Makanan batang berenergi
berbahan dasar kopi; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Moccacino (minuman yang terdiri dari
bahan berupa susu, kopi dan cokelat); affogato [minuman berbasis kopi yang mengandung es krim]; biji kopi berlapis cokelat;
biji kopi dilapisi gula; biji kopi yang dilapisi cokelat; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi hitam dengan
susu panas; dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; es kopi; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat
minuman kopi; kantong kopi, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kopi; kopi beraroma; kopi bubuk; kopi dan coklat;
kopi giling; kopi instan; kopi susu instan; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan penutup dengan rasa kopi; minuman berbahan dasar kopi;
minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi 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 coklat; 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 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;; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; permen rasa kopi.; produk-
produk kopi; sediaan berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; teh
yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:10:42
540   EtiketDID2022067155

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN KALIAJI DESA MONGGAS , Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara
Barat, 83553

NYI AYU ZAKIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI TUJAK AL-IKHLAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Hijau, Coklat, dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman sediaan berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:18:57
540   EtiketDID2022067156

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN NGOROK DESA KOPANG REMBIGE, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, 83553

BUDIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lokar Chips
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:20:11
540   EtiketDID2022067157

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sumberrejo Rt.002/Rw.004, Kel/Desa Kintelan, Kecamatan Puri, Kabupaten
Mojokerto, Jawa Timur, 61363

Dwi Harja Riyal Saputra
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NASUYA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange, kuning, putih, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Grip untuk dompet wanita; Grip

untuk tas; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk penyimpanan sendal selop; Koper untuk membawa jas;
Koper yang dapat dibawa ke dalam kabin pesawat; Kotak perlengkapan mandi dan kosmetik dijual kosong; Label untuk koper;
Pegangan untuk dompet wanita; Pegangan untuk tas; Penutup tas; Ransel; Sabuk bahu untuk tas; Tali bahu untuk tas; Tali
untuk dompet wanita; Tali untuk tas; Tas Boston; Tas Kulit; Tas bagasi; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder;
Tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas kartrid;
Tas koper dan tas untuk mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas olahraga; Tas untuk alas kaki; Tas-tas; Tempat kartu
[dompet]; Tempat kartu kredit; Tempat kartu kulit; Tongkat berjalan Nordic; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari
payung; bantalan untuk sadel kuda; bingkai payung; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung; dompet;
dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu
kredit [dompet]; dompet kecil [tas tangan]; dompet koin; dompet koin kecil; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas];
dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet menggabungkan
pemegang kartu; dompet saku; dompet travel [tas]; dompet uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk
dipasang pada sabuk; dompet wanita; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; eco-bags [tas yang terbuat dari
bahan yang dapat digunakan kembali]; grip [tas]; janome-gasa [Payung kertas Jepang]; kain pelana untuk kuda; kalung anjing
peliharaan; kantong (tas) anti air; kantong gantung pakaian beresleting; kantong pelana *; karakasa [payung kertas Jepang];
katup kulit; kendali [harness]; kerai di sifat payung; koper [bagasi]; koper anyaman kori; koper bepergian kulit; koper bermotor;
koper berpergian; koper besar; koper besar dengan dua bagian; koper besar untuk bagasi; koper dan tas bepergian; koper
dan tas jinjing; koper dengan rak didalamnya; koper dengan roda; koper dokumen; koper gulung; koper kecil; koper kulit; koper
troli; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak kulit; kotak kulit imitasi; kotak make up; kotak papan tulis; kotak
perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat vulkanisir; kotak terbuat dari kulit; kotak topi dari kulit atau kulit imitasi; kotak
topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi,
yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu,
koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit mentah; kulit
poliuretan; payung; payung dan payung matahari; payung golf; payung matahari; payung pintar yang dilengkapi dengan
perangkat komunikasi data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan
hujan; payung teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pegangan
koper; pegangan payung; pelana; pembungkus pengangan koper; penutup payung; perlengkapan pakaian kuda; rangka
payung atau payung matahari; ransel; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel dengan roda berputar; ransel hiking; ransel kanvas;
ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung; ransel sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki
gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem serut; rantai dompet; sabuk pelana; sarung koper; selimut pelana; tali
pengikat koper; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali untuk melatih anjing; tali untuk melatih hewan; tas *; tas
Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
pengemasan; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas alat, kosong, untuk sepeda
motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas belanja; tas belanja beroda; tas belanja
dengan roda terpasang; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja tekstil; tas bepergian; tas berburu olahragawan; tas
beroda; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku sekolah; tas crossbody; tas dan dompet kulit;
tas dengan teknologi pemblokiran RFID; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk
perjalanan yang terbuat dari kulit; tas gimnastik; tas jinjing belanjaan; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas
kartu; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kulit imitasi; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas make-up dijual
kosong; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku,
dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas musik; tas pantai; tas perhiasan dari bahan
tekstil [kosong]; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas pinggul; tas pullman; tas pundak; tas rajut; tas rajutan; tas rajutan,
bukan dari logam mulia; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas suvenir; tas tangan fashion; tas tangan
pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel
terbuat dari bahan plastik; tas uang; tas untuk berkemah; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa mainan; tas untuk
membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas wanita; tas-tas
kantor; tas-tas kecantikan yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi gulungan perkamen bertuliskan
ayat-ayat dari kitab suci]; tempat kartu nama; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat
kartu kredit dan tempat kartu panggilan.; tempat untuk portofolio [koper]; tongkat payung; tongkat rotan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:37:32
540   EtiketDID2022067160

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kusuma Atmaja No.48, RT: 010/RW: 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Suseng Lim
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QIAN FANG BIRD’S NEST + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cabe rawit kering; Makanan ringan organik berbahan dasar buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran;

Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan,
makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Minuman berbahan dasar beras
(pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Minuman
yogurt yang dicampur biji-bijian; Minuman yogurt yang dicampur buah-buahan; Sarang burung dengan gula batu; Sarang
burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah pir; Sari sarang burung; Sediaan polong-
polongan (kacang); buah-buahan dan sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-
buahan yang diolah dalam kemasan; daun bawang, diolah; jus jeruk nipis untuk keperluan kuliner; limau (jeruk), diolah;
makanan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar sayuran; 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; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; minuman
berbahan dasar yogurt; minuman prebiotik; minuman susu kedelai; minuman yogurt; minuman yogurt yang dicampur perasa
kopi; minyak berbumbu; minyak serai untuk keperluan kuliner; purees (bubur) sayuran; salad buah dan sayuran; sarang
burung yang bisa dimakan; sayur-sayuran dalam kemasan; sayuran olahan dan buah olahan; serai (daun), diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:40:15
540   EtiketDID2022067161

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA DARMAJI, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 83553
LALU AZIZUDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SALMA TRIGONA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen dari madu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:45:28
540   EtiketDID2022067162

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN SINTUNG TIMUR DESA KARANG SIDEMEN, Kabupaten Lombok Tengah,
Nusa Tenggara Barat, 83552

SITI AISYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kopi Kelebut
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===minuman sediaan berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:45:50
540   EtiketDID2022067163
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kahuripan Raya Kav.21 Kahuripan Nirwana, Sidoarjo
PT. PIM PHARMACEUTICALS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VITAPIM
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman herbal untuk keperluan pengobatan; Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Obat herbal untuk

keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering, ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Ramuan obat tradisional
Cina; Sediaan dan zat farmasi anti alergi; Sediaan obat dan farmasi; Suplemen diet protein dan produk protein untuk konsumsi
manusia; Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen makanan dan gizi; Teh herbal untuk tujuan
pengobatan; acai powder, suplemen diet; alkohol untuk keperluan farmasi; anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk
diminum; balsem untuk keperluan farmasi; bee pollen untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; campuran minuman
suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet untuk keperluan medis; campuran
minuman suplemen nutrisi bubuk; cosmeceuticals untuk tujuan terapeutik; ekstrak herbal untuk tujuan pengobatan; ekstrak
tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; elixirs [sediaan farmasi]; energy bar digunakan sebagai suplemen
makanan; hasil-hasil/produk farmasi pelangsing tubuh; herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen
makanan; jamu-jamuan pelangsing tubuh; konsentrat kalsium susu [suplemen gizi]; kosmetik yang mengandung obat; krim
herbal untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; minuman suplemen diet;
minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minyak almond
untuk keperluan farmasi; obat-obatan farmasi; obat-obatan herbal; pastilles untuk keperluan farmasi; pengganti makanan dan
campuran minuman suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; permen obat; permen untuk keperluan
medis; pil untuk keperluan farmasi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; ramuan jamu; sediaan farmasi antibakteri;
sediaan farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan lidah buaya untuk keperluan farmasi; sediaan mineral untuk
keperluan medis; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan suplemen makanan; suplemen bubuk
nutrisi; suplemen dan sediaan herbal; suplemen diet; suplemen diet herbal; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam sifat
ramuan herbal campuran; suplemen gizi dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen gizi yang
mengandung vitamin dan mineral; suplemen herbal; suplemen herbal dalam bentuk cair; suplemen makanan berbasis
karbohidrat; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, cairan,
kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan
dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen makanan diet dalam
bentuk bubuk; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan
medis; suplemen makanan diet di alam infus herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal
dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan untuk manusia; suplemen mineral; suplemen nutrisi bubuk, bukan untuk
keperluan medis; suplemen nutrisi dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan untuk tujuan medis; suplemen vitamin;
suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; tambalan suplemen
vitamin; vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:52:58
540   EtiketDID2022067164

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DESA DARMAJI, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, 83553
ANI ROSITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bu Adus + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:55:45
540   EtiketDID2022067165

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kusuma Atmaja No.48, RT: 010/RW: 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Suseng Lim
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QIAN FANG BIRD’S NEST + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dan aerasi; Air minum berhidrogen; Air minum kesehatan berakali; Air minum terapi bio energi beroksigen;

Cola [minuman tanpa alkohol]; Konsentrat  untuk membuat minuman; Konsentrat untuk membuat jus buah; Minuman
berbahan dasar buah; Minuman berenergi dengan kandungan kafein; Minuman berenergi mengandung buah campuran berry;
Minuman berenergi non-alkohol mengandung ginseng merah; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman
berenergi, minuman olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman ringan rasa buah, non-alkohol; Minuman serbuk berbahan
dasar campuran buah beri; air glasial; air mineral dengan rasa; air minum; air minum dalam kemasan; air minum dengan
kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan vitamin; air minum suling; ale jahe kering; bubuk untuk
membuat minuman berbahan dasar buah; cola [minuman ringan]; craft (bir); ekstrak must (buah) tanpa fermentasi; esensi
untuk membuat minuman; konsentrat jus buah; konsentrat sayur untuk membuat minuman; konsentrat untuk membuat
minuman buah; konsentrat untuk membuat minuman elektrolitik isotonik non-karbonasi; kvass [minuman tanpa-alkohol]; malt
wort (Bir); minuman berenergi; minuman berkarbonasi beku; minuman buah, tanpa alkohol; minuman cola; minuman elektrolit
isotonik tanpa-karbonasi; minuman fermentasi lacto berbahan dasar buah; minuman isotonik; minuman olahraga dan
minuman berenergi; minuman ringan rasa buah; minuman sarang burung walet; minuman tanpa-alkohol; 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; sirup, konsentrat dan bubuk
untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 13:58:47
540   EtiketDID2022067166

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sriguwak RT 002 RW 006 Selopuro,, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 63252
WAHYU AHMAT HASAN JAENURI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MECCADINA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : sebuah penamaan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian hamil; Pakaian wanita;

alas kaki bayi; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; kerudung [pakaian]; pakaian bawahan
untuk wanita; pakaian jadi; pakaian luar; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak perempuan; pakaian luar
untuk anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis kelamin; pakaian pribadi; pakaian tidur untuk anak-
anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian tidur untuk pria; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:03:27
540   EtiketDID2022067167

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Br. Tusan, Desa Blahbatuh, Kabupaten Gianyar, Bali, 80581
PARINATRA CANDRARKA NUGRAHA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, 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; Celana jeans; Jaket Jeans; Jaket anak-anak;
Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket windbreaker; Kaos anak-anak; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan
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panjang); Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus pakaian; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Masker wajah [busana
pakaian]; Pakaian; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Pria Jeans; Pakaian hamil; Pakaian jeans untuk anak;
Pakaian muslim; Pakaian wanita jeans; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan
penutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian
renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-
gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt,
rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja
kasual bertudung; Topi kupluk; Topi sebagai tutup kepala; Tudung kepala wanita (pakaian); baju kaos (t-shirt); baju kaos
bertopi; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; celana balon; celana bayi [pakaian]; celana boxer; celana chinos; celana
dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana formal; celana jas; celana jogging; celana kapri; celana
kasual; celana ketat; celana leging; celana palazzo; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang longgar; celana panjang
untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk orang dewasa; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek bersepeda; celana pendek denim; celana perawat; celana renang; celana stretch; celana untuk olahraga;
celemek [pakaian]; chullos [topi dengan penutup telinga]; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian];
ikat pinggang [pakaian]; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket barang [pakaian]; jaket berburu; jaket bulu tiruan;
jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket garbadine (pakaian); jaket hiking; jaket jas; jaket
kamuflase; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket menjadi pakaian; jaket
olahraga; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket rajut; jaket reversibel; jaket shell; jaket sutra; jaket untuk pengendara
sepeda motor; jas [pakaian]; kaos; kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong
pria; kaos oblong wanita; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus tanpa lengan,
pakaian; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka; kemeja
empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja kancing; kemeja kasual; kemeja lengan panjang; kemeja lengan
pendek; kemeja untuk dipakai dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung
[pakaian]; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian
dasar]; manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; masker
wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah rajut berupa pakaian; miters [topi]; pakaian; pakaian
bawahan untuk wanita; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian bisnis; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit;
pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian jadi; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian luar; pakaian luar untuk
anak-anak; pakaian luar untuk pria; pakaian mewah; pakaian mode/fesyen; pakaian olahraga; pakaian pantai; pakaian pas
untuk pria; pakaian pribadi; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian tenun; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk pria; pakaian untuk
pria, wanita dan anak-anak; pakaian 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 mengikuti bentuk tubuh; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala;
pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek,
pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi
(bonnets); penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; rok [pakaian bisnis]; rok celana; sabuk pinggang
[pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
setelan celana untuk wanita; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard; tas
sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi; topi kertas [pakaian]; topi kulit domba; topi mode; topi
olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pet [tutup kepala]; topi rajut; topi untuk anak-anak;
topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:04:17
540   EtiketDID2022067168

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN AIK DAREK DESA AIK DAREK, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa
Tenggara Barat, 83552

SRI MARDIANINGSIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AUDI RENO
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang asin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:14:29
540   EtiketJID2022067169

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boulevard Blok 1 M, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, 90231
PT. HLTY MRKT IDN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: the Wellness spa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Hanya sebuah penamaan
591 Uraian Warna : terdapat warna hitam dengan kode #4A4A4A
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perawatan kecantikan; higienis dan perawatan kecantikan untuk manusia; informasi, nasihat dan konsultasi yang

berhubungan dengan kesehatan, kebersihan dan jasa perawatan kecantikan; jasa perawatan pribadi (perawatan medis,
kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa salon kecantikan dan perawatan kecantikan; jasa spa, yaitu, jasa
kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa terapi dan
perawatan kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi yang berkaitan dengan perawatan
kecantikan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan dan tata rambut; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa
kesehatan; layanan perawatan kecantikan terutama untuk bulu mata; menyediakan informasi mengenai penggunaan dan
pemilihan kosmetik, produk-produk perawatan pribadi, dan perawatan kecantikan melalui internet; perawatan kecantikan
kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:21:05
540   EtiketJID2022067170

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nilam No. 47 RT.6/RW.7, Kel. Kedaung Kali Angke, Kec. Cengkareng, Kota
Jakarta Barat, DKI Jakarta 11710, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,
11710

GEORGE CHRISTIAN WORANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: maguroku
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Maguro berarti "Tuna" dalam bahasa Jepang dan "ku" kepunyaan/memiliki
591 Uraian Warna : Hitam, Merah Cerah (Light Red), Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Layanan restoran Jepang; Restoran Jepang;

Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan katering
untuk menyediakan masakan Jepang; layanan restoran cepat saji; layanan restoran sushi; mengambil layanan makanan cepat
saji; penyediaan makanan dibawa pulang dan cepat saji; persiapan makanan Jepang untuk konsumsi segera; restoran
masakan khas jepang; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:21:13
540   EtiketJID2022067171

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ulin No. 10 , Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, 73111
Khrisna Bayu Prasidha

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Studio Tengah
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Abu, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===konsultasi, desain dan pengawasan serta layanan integrasi untuk sistem pengendalian industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:21:19
540   EtiketDID2022067172

730 Nama Pemohon : audi kholis  salami
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Alamat Pemohon : sigentong rt 01 rw 03 kecamatan warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52183
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: stuntingo
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung madu; obat herbal; suplemen herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:23:51
540   EtiketJID2022067173

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kusuma Atmaja No.48, RT: 010/RW: 004, Kelurahan Menteng, Kecamatan
Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Suseng Lim

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: QIAN FANG BIRD’S NEST + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Analisis biaya dan pengawasan dan

manajemen persediaan; Analisis biaya dan pengawasan dan manajemen persediaan; Jasa nasehat, informasi dan konsultasi
sehubungan dengan kegiatan; Distribusi dan penyebaran materi pemasaran; Informasi komersil dan saran untuk konsumen;
Jasa kios makanan dan minuman dalam bentuk toko ritel; Jasa layanan sekretaris (menggunakan obrolan robot/chatter robot);
Jasa periklanan online; Jasa periklanan yang disediakan melalui internet; Jasa toko; 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 pusat perbelanjaan (Mall); 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);
Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; PASAR SWALAYAN; Pengiklanan di surat
kabar; Riset dan analisis data bisnis; TOKO SERBA ADA; Toko kue; Toko makanan online; Toko minuman non-alkohol; Toko
minuman online; Toko minuman panas dan dingin; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; bantuan
pemasaran; jasa agen pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan media sosial; jasa periklanan untuk promosi e-commerce;
jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; jasa toko retail
sehubungan dengan hadiah; jasa-jasa periklanan dan pemasaran online; kompilasi informasi yang berkaitan dengan burung;
konsultasi pemasaran; layanan iklan dan pemasaran online; layanan iklan dan pemasaran secara daring untuk restoran, yaitu,
media sosial, internet, dan pemasaran bergerak; layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan
pengoperasian waralaba; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan pemasaran email; layanan pemasaran merek
media sosial berbasis pelanggan online; layanan pemasaran online; layanan pemesanan on-line di bidang pengambilan dan
pengiriman restoran; layanan pemesanan online; layanan pemesanan online terkomputerisasi; 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 toko ritel untuk
makanan dan minuman; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi
waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan
komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; menyediakan informasi penjualan barang yang ditawarkan dalam
bentuk mal di situs web internet; pemasaran; pemasaran internet; pemasaran media sosial; pemasaran produk; pengecer toko
serba ada; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyimpanan data dan
pemrosesan data; promosi penjualan; promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; publisitas dan layanan pemasaran;
riset bisnis dan pemasaran; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran; strategi media sosial dan konsultasi pemasaran
yang berfokus pada membantu klien untuk menciptakan dan memperluas strategi produk dan merek mereka dengan
membangun solusi pemasaran yang menarik secara viral; toko; toko grosir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:33:03
540   EtiketJID2022067174

730 Nama Pemohon : WAHYU AHMAT HASAN JAENURI
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Alamat Pemohon : Sriguwak RT 002 RW 006 Selopuro,, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, 63252
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MECCADINA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Sebuah Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Toko Pakaian Jadi /

konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; layanan eceran atau grosir untuk pakaian;
layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang
menampilkan pakaian; layanan toko ritel menampilkan pakaian; toko ritel online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:36:36
540   EtiketDID2022067175

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: sigentong rt 01 rw 03 kecamatan warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52183
audi kholis  salami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: hajj fit
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung madu; obat herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen

herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:38:52
540   EtiketDID2022067176

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya A. Yani No. 41-43, Blok E-10, Kel. Gedangan, Kec. Gedangan, , Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61254

PT. Prima Sola Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah-Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan polimer berlapis dalam lembaran, pelat dan gulungan untuk digunakan sebagai sol bagian dalam, penghitung, sol

tengah, potongan jari kaki dan komponen sepatu; Karet yang belum diproses dan setengah diproses, getah perca, getah,
asbes, mika; Perekat lembaran tipis plastik untuk penggunaan industri dan komersial; Selongsong karet sintetis untuk pipa;
Selongsong karet sintetis untuk tabung; bahan lembaran plastik untuk digunakan dalam manufaktur; bahan non-konduktif
untuk menahan panas; bahan-bahan untuk isolasi, isolasi panas dan isolasi suara; isolasi bahan tahan api; karet yang belum
diproses dan setengah diproses, getah perca, getah, asbes, mika, dan pengganti semua bahan ini; lapisan tipis (films) plastik
untuk keperluan industri sebagai bahan pelindung; lembaran akrilik untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran karet untuk
keperluan pengepakan; lembaran karet untuk tujuan isolasi; lembaran karet untuk tujuan penyegelan; pengepakan,
penghentian dan bahan isolasi; pipa fleksibel, tabung dan selang, bukan dari logam; plastik dan resin dalam bentuk yang
diekstrusi untuk digunakan dalam manufaktur; polimer elastomer dalam bentuk lembaran untuk digunakan dalam manufaktur;
selongsong karet untuk melindungi bagian-bagian mesin; serat aramid untuk digunakan dalam manufaktur kabel lift; serat
aramid, bukan untuk penggunaan tekstil; serat asbes; serat tahan api===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:41:15
540   EtiketDID2022067177
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: sigentong rt 01 rw 03 kecamatan warureja, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, 52183
audi kholis  salami

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: umro fit
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : putih dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat herbal rasa madu; Obat herbal yang mengandung madu; obat herbal; suplemen dan sediaan herbal; suplemen

herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 14:48:00
540   EtiketJID2022067178

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Nusa Indah Perum Cluster Nusa Indah No A. 19, RT. 005, RW. 002, Kelurahan
Tampan
Kecamatan Payung Sekaki,
, Kota Pekanbaru, Riau, 28292

FRENKY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZEODDA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : ZEODDA Merupakan Suatu Penemuan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa eceran atau grosiran untuk tas, tas tote, tas jinjing, ransel, tas pundak, tas pinggang, pouch dan tas pinggang; Jasa

perdagangan ekspor-impor; Periklanan online; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan semua
industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Toko yang menjual pakaian;
administrasi franchise (waralaba); layanan ritel untuk tas dan dompet kulit; layanan waralaba dan ritel; manajemen bisnis
untuk pengoperasian waralaba; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyediaan jasa publikasi dan informasi
pasar konsumen secara daring; perdagangan barang; perdagangan online; toko; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 15:14:14
540   EtiketDID2022067179

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN GRAND ARIES NIAGA JL. TAMAN ARIES UTAMA G1 NO 1-V
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. SURYA TATA ALAM RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LUKISAN
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, biru, hijau, oranye, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik,

papan skirting dari kayu, potongan kayu yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga
penopang, rel transisi, panel fasad dan elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan non-logam memiliki sifat
kedap air; Bahan bangunan plastik; Bahan gulungan tahan air untuk bahan bangunan; Bangunan bukan logam, bahan-bahan
dan produk-produk konstruksi dan lansekap; Pelat penutup dan pelapis (bahan bangunan bukan dari logam); Pelat terbuat dari
serat dan bahan dari segala jenis (bahan bangunan, bukan dari logam); Pelat transparan atau tembus cahaya untuk bangunan
(bahan bangunan non-logam); Semen terak tanur tiup Portland; agalmatolit untuk digunakan sebagai bahan bangunan;
amphibole untuk digunakan sebagai bahan bangunan; aspal, dan bahan bangunan atau konstruksi aspal; bagas tebu
diaglomerasi [bahan bangunan]; bahan bangunan [non-logam]; bahan bangunan atau konstruksi dari gamping/kapur; bahan
bangunan atau konstruksi dari karet; bahan bangunan atau konstruksi dari plester; bahan bangunan beton; bahan bangunan
bukan logam; bahan bangunan dan konstruksi serta elemen yang terbuat dari kayu dan kayu sintetis; bahan
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bangunan dari batu alam; bahan bangunan dari batu buatan; bahan bangunan dari kaca; bahan bangunan dari kayu; bahan
bangunan dari plastik; bahan bangunan non-logam dalam bentuk lempengan; bahan bangunan sintetis; bahan bangunan,
bukan dari logam; bahan konstruksi bangunan k; bahan tahan api, bukan dari logam [bahan bangunan]; batu kristal untuk
digunakan sebagai bahan bangunan; campuran semen; dempul (filler) atap berbasis aspal [bahan bangunan]; elemen dan
bahan bangunan dan konstruksi terbuat dari pasir, batu, batuan, tanah liat, mineral dan beton; gypsum [bahan bangunan];
gypsum untuk digunakan sebagai bahan bangunan; isian semen; kain pengontrol erosi [bahan bangunan]; log [bahan
bangunan]; manik-manik sudut drywall, bukan dari logam [bahan bangunan]; marmer [bahan bangunan]; pagar kontrol erosi
[bahan bangunan non-logam]; panel drywall [bahan bangunan]; papan serat [bahan bangunan]; pelapis [bahan bangunan];
pelapis atap aspal [bahan bangunan]; pelapis batu [bahan bangunan]; sealant [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen
untuk aspal [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk atap [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk jalan
masuk [bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk aspal [bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk atap [bahan
bangunan]; sealant berbasis tar untuk jalan masuk [bahan bangunan]; semen alumina; semen asbes; semen atap; semen
magnesia; semen mortar; semen penutup nat; semen putih; semen serat; semen silika [semen pozzolan]; semen tahan api;
semen*; senyawa penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; senyawa penambal beton dan aspal berbasis
tar [bahan bangunan]; senyawa penambal beton dengan dasar tar [bahan bangunan]; serpentine untuk digunakan sebagai
bahan bangunan; terak [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; tikar pengendali erosi [bahan bangunan]; tuf untuk
digunakan sebagai bahan bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 15:15:11
540   EtiketDID2022067180

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN GRAND ARIES NIAGA JL. TAMAN ARIES UTAMA G1 NO 1-V
KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. SURYA TATA ALAM RAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STAR MORTAR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, merah, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 19
510 Uraian Barang/Jasa : ===BAHAN PELAPIS (BAHAN BANGUNAN); Bahan bangunan (non-logam), khususnya papan skirting dan profil dari plastik,

papan skirting dari kayu, potongan kayu yang biasanya dibentuk bundar untuk melembutkan tepian kayu, rel akhir, tangga
penopang, rel transisi, panel fasad dan elemen fasad, profil fasad, pelapis plastik; Bahan bangunan non-logam memiliki sifat
kedap air; Bahan bangunan plastik; Bahan gulungan tahan air untuk bahan bangunan; Bangunan bukan logam, bahan-bahan
dan produk-produk konstruksi dan lansekap; Pelat penutup dan pelapis (bahan bangunan bukan dari logam); Pelat terbuat dari
serat dan bahan dari segala jenis (bahan bangunan, bukan dari logam); Pelat transparan atau tembus cahaya untuk bangunan
(bahan bangunan non-logam); Semen terak tanur tiup Portland; agalmatolit untuk digunakan sebagai bahan bangunan;
amphibole untuk digunakan sebagai bahan bangunan; aspal, dan bahan bangunan atau konstruksi aspal; bagas tebu
diaglomerasi [bahan bangunan]; bahan bangunan [non-logam]; bahan bangunan atau konstruksi dari gamping/kapur; bahan
bangunan atau konstruksi dari karet; bahan bangunan atau konstruksi dari plester; bahan bangunan beton; bahan bangunan
bukan logam; bahan bangunan dan konstruksi serta elemen yang terbuat dari kayu dan kayu sintetis; bahan bangunan dari
batu alam; bahan bangunan dari batu buatan; bahan bangunan dari kaca; bahan bangunan dari kayu; bahan bangunan dari
plastik; bahan bangunan non-logam dalam bentuk lempengan; bahan bangunan sintetis; bahan bangunan, bukan dari logam;
bahan konstruksi bangunan k; bahan tahan api, bukan dari logam [bahan bangunan]; batu kristal untuk digunakan sebagai
bahan bangunan; campuran semen; dempul (filler) atap berbasis aspal [bahan bangunan]; elemen dan bahan bangunan dan
konstruksi terbuat dari pasir, batu, batuan, tanah liat, mineral dan beton; gypsum [bahan bangunan]; gypsum untuk digunakan
sebagai bahan bangunan; isian semen; kain pengontrol erosi [bahan bangunan]; log [bahan bangunan]; manik-manik sudut
drywall, bukan dari logam [bahan bangunan]; marmer [bahan bangunan]; pagar kontrol erosi [bahan bangunan non-logam];
panel drywall [bahan bangunan]; papan serat [bahan bangunan]; pelapis [bahan bangunan]; pelapis atap aspal [bahan
bangunan]; pelapis batu [bahan bangunan]; sealant [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk aspal [bahan
bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk atap [bahan bangunan]; sealant berbasis bitumen untuk jalan masuk [bahan
bangunan]; sealant berbasis tar untuk aspal [bahan bangunan]; sealant berbasis tar untuk atap [bahan bangunan]; sealant
berbasis tar untuk jalan masuk [bahan bangunan]; semen alumina; semen asbes; semen atap; semen magnesia; semen
mortar; semen penutup nat; semen putih; semen serat; semen silika [semen pozzolan]; semen tahan api; semen*; senyawa
penambal aspal dengan bahan dasar tar [bahan bangunan]; senyawa penambal beton dan aspal berbasis tar [bahan
bangunan]; senyawa penambal beton dengan dasar tar [bahan bangunan]; serpentine untuk digunakan sebagai bahan
bangunan; terak [bahan bangunan]; terra-cotta [bahan bangunan]; tikar pengendali erosi [bahan bangunan]; tuf untuk
digunakan sebagai bahan bangunan===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LACCU'NA SKIN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Emas, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Baby soaps; Bahan

riasan; Balsem kecantikan; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bibit
parfum; Bubuk sampo; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Cairan penyegar
tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick; Dupa berbentuk
kerucut; Dupa yang disemprotkan; Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Eyeliner; Garis Mata
(Eye liner); Gel alis; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan 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; Highlighter; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter
kulit (kosmetik); Home Peeling wajah; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Korektor warna bibir; Kosmetik
fungsional; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit
daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body
scrub] kosmetik; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar
UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim tabir
surya; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; 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; 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; Lipensetip; Lipstik
berbentuk pasta; Losion anti-penuaan; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; 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 pijat wajah; 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); Lotion pelindung sinar ultra-violet; Lotion
perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Maskara; Masker Wajah; Masker pelembab kulit; Masker
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik;
Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih
pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Minyak bayi; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Paket
masker untuk keperluan kosmetik; Parfum tubuh yang disemprotkan; Pasta gigi untuk bayi; Pelembab (kosmetik); Pelembab
Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab kulit
sensitif; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih Wajah [Cleanser]; Pembersih anti-penuaan; Pembersih
make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah (kosmetik); Pemerah bibir; Pemerah kuku;
Pemerah pipi berbentuk bubuk; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil highlighter (kosmetik); Perlengkapan mandi;
Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona wajah; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan
cat rambut; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan
kecantikan; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu,
pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah
diberikan wewangian; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun pengelupasan
untuk keperluan kosmetik; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan
kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut,
losion dan jel untuk rambut; Sediaan pewarna kuku; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk
menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Siwak; Spray penyegar mulut; Spray
wajah (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tabir surya yang disemprot; Tanah liat (kosmetik); Tempat lipstik;
Tissue wangi basah; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin rambut; Warna alis; air lavender; alis palsu; alis palsu perekat diri;
antiperspiran [perlengkapan mandi]; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; aromatik untuk keperluan rumah tangga;
astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk
rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh;
bakhoor; balm cukur; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-
up; batu apung buatan; batu apung untuk penggunaan pribadi; bedak bayi; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour);
bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak
tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah ditekan; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan
kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk
tubuh berkilau; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa
pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; cairan penghapus kutek; cologne setelah bercukur; cotton buds untuk
keperluan kosmetik; cotton buds untuk penggunaan pribadi; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan
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(BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam
bentuk pil; deodoran, spray untuk anti keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori;
emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak; fizzies mandi; formula anti-
kerut; foundation; foundation cair; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel kecantikan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi dan mandi; gel mandi, krim dan minyak; gel setelah matahari; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, powder, pembersih tangan dan pencuci tangan; gel-gel
perawatan kulit; glitter kuku; handuk pembersih kebersihan feminin; hidrator kulit; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk
mandi shower; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas pemupur
diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan
kosmetik; 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; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner
pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
kondisioner sampo; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk
menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yang mengandung probiotik;
krim after-shave (non-obat); krim anti penuaan; krim anti-bintik 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
berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim
kulit tabir surya; krim kulit yang adil; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih; krim pembersih kulit; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim penghalus
kulit; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
penyamak sendiri; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim setelah dicukur; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri
[kosmetik]; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk spa; krim wajah dan tubuh; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kuku jari kaki palsu; kulit mengklarifikasi; lapisan atas cat kuku;
lapisan dasar cat kuku; lipstik; losion  untuk kulit; losion bayi; 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 pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur;
losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
tubuh bayi; losion untuk rambut; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang
dipakai setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma;
lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik;
lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion pembersih kulit;
lotion pengeritingan permanen; lotion perawatan penguatan rambut; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; 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, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts;
make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk
keperluan kosmetik; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan, sediaan perawatan
kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik;
masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata; masker pelembab kulit; masker
pembersih mineral; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pembersihan; masker pemutih
kulit wajah; masker penataan rambut; masker tanah liat penyeimbang minyak; masker tanah liat penyeimbang minyak rumput
laut; masker tanah liat yang membersihkan kulit; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah; masker wajah memurnikan arang; mengklarifikasi tonik wajah; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial alami;
minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak kasturi [wewangian]; minyak lavender; minyak mandi dan garam mandi;
minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki
rambut; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pijat tubuh; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang
aring; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak wangi digunakan untuk
menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse perawatan
kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [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; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk
padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta
gigi cair; pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit
digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab,
losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah , pembersih
kosmetik; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pembilasan rambut [kondisioner
sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi dalam bentuk bedak;
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pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih
ketiak; pemutih kuku; pemutih selakangan; pena cat kuku; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencuci tubuh
(sabun) bayi; penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengelupas sel kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit
(peel) wajah tidak mengandung obat; penghapus riasan; penghilang cat kuku berbentuk gel; pengkilap bibir; pengkilap rambut;
pensil blush on; pensil eyeliner; pensil make-up; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan
gigi; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik;
perasa makanan [minyak esensial]; perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat
untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi;
perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk
cairan atau gel [kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut
termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut;
produk perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; racun
lebah untuk keperluan kosmetik; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam
wadah dan termasuk buluh; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond;
sabun antiperspirant; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair
yang digunakan untuk mandi kaki; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun krim tubuh; sabun lidah buaya; sabun
loofah; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan
untuk wajah; sabun untuk keringat kaki; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum;
salep kulit pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk
bayi; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; scrub krim tubuh; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan
rambut; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik
untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati
diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus make-up;
sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan
wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan mengatur
rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan
untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh
dan kecantikan; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna
rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama
dan setelah bercukur; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih kulit
untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan antistatik untuk
pakaian; semprotan rambut; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan
wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun
yang mengandung wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat
bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh; strip napas
menyegarkan; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu almond untuk keperluan kosmetik;
susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan;
tabir surya tahan air; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat
lipstik; texturizers kulit; tips kuku; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah
diresapi pelembab sebelumnya; toner kulit; toner untuk keperluan kosmetik; toner wajah; transfer tato yang bisa dilepas; tubuh
gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; warna jenggot; warna pipi; wewangian alami; wewangian dan dupa; wewangian
dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu cedar; wewangian vanila; wewangian, minyak esensial; wewangian,
minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum
untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 16:05:26
540   EtiketDID2022067182

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD Green Office Park 6 lantai 2, Jl. Grand Boulevard, Kelurahan Sampora,
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Aplikasi Properti Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Lingkup + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi

perangkat lunak jaringan sebagai program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang
periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler
di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda motor, kendaraan
komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat
seluler; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang menampilan database resep untuk peralatan mobile;
Aplikasi telepon yang dapat diunduh; BIOS (sistem input output dasar) yang dapat diunduh bios program komputer; Mobile
game software; Perangkat keras komputer (sistem komputer); Perangkat keras komputer dan sistem perangkat lunak
komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio, video dan data antar komputer
melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to peer dengan memanipulasi dan
mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak cloud; Perangkat
lunak dan firmware komputer yaitu program sistem operasi perangkat lunak sinkronisasi database dan program sinkronisasi
data; Perangkat lunak hiburan; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat
digital pribadi untuk berkomunikasi dengan konsol game komputer pribadi perangkat digital pribadi dan ponsel mengenai
waktu kecepatan kecepatan langkah yang diambil keterampilan atletik kalori yang terbakar kelincahan gerak keseimbangan
koordinasi dan fleksibilitas; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat
digital pribadi yang memantau melacak dan membandingkan aktivitas olahraga dan tingkat kebugaran; Perangkat lunak
komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang memberikan penilaian
kebugaran dan skor kebugaran dengan membandingkan kinerja atletik sebelumnya dan tingkat kebugaran dengan kinerja
atletik dan tingkat kebugaran di masa depan dan memberikan saran dan latihan yang disesuaikan untuk peningkatan di area
tertentu dari suatu olahraga atau aktivitas kebugaran tertentu; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang memberikan tip pelatihan dan latihan yang dipersonalisasi untuk
meningkatkan skor kebugaran pengguna; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan
perangkat digital pribadi yang mengevaluasi tingkat kebugaran dan atletis pengguna dan memberikan skor kebugaran;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler dan perangkat digital pribadi untuk
memantau mengunggah dan mengunduh data tentang aktivitas olahraga pelatihan kebugaran dan tingkat kebugaran ke
internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer, yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan
manajemen router; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak untuk mengumpulkan mengelola, mengatur, memodifikasi,
mentransmisikan, menyinkronkan, dan menyimpan data dan informasi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi
pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memudahkan pengguna
yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data, dokumen, gambar, dan aplikasi piranti
lunak melalui browser (peramban) web; Platform berbasis website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk
melakukan transaksi keuangan; Program komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyimpanan data elektronik;
Program komputer untuk analisis efisiensi pemrosesan data; Program komputer untuk analisis kinerja pemrosesan data;
Program komputer untuk analisis prosedur pemrosesan data; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data
yang berhubungan dengan catatan keuangan; Software aplikasi komunikasi melalui internet; Telepon Seluler; alat
pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi selular; alat untuk pengembangan piranti lunak
untuk pembuatan aplikasi mobile Internet dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak
untuk pengujian aplikasi; aplikasi perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi
perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer,
dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi piranti lunak komputer untuk
perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana
dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi
rekening bank; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; driver perangkat lunak; papan
pengumuman elektronik; perangkat lunak; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat
seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness) perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat aplikasi
perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler yang memungkinkan
pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan, mainan, dan kartu untuk
perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat lunak aplikasi seluler;
perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh;
perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk memelihara dan mengoperasikan suatu sistem
komputer; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak dekoder; perangkat lunak e-commerce komputer untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak grafis;
perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer untuk
integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk
memproses informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai aktivitas
online; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk
memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi
mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi
mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai
pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai
pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian
dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi; perangkat lunak komputer untuk menjaga
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dan mengoperasikan sistem komputer.; perangkat lunak komputer untuk merancang aplikasi; perangkat lunak komputer untuk
pembersihan dan optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem; perangkat lunak komputer untuk pengembangan,
penyebaran, dan manajemen sistem komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam manajemen keuangan dan manajemen data; perangkat lunak media; perangkat lunak pengembangan situs web;
perangkat lunak sistem operasi komputer; perangkat lunak sistem pengoperasian komputer yang direkam dan dapat diunduh;
perangkat lunak untuk analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk
mengakses dan menelusuri database online dan situs web; perangkat lunak untuk transmisi dan displai aplikasi perangkat
lunak komputer; platform berbasis website dan aplikasi; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan
efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer untuk mengakses
berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program
komputer untuk pemrosesan data; program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem komputer; publikasi elektronik, dapat
diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi dan penyembuhan virus komputer, sistem operasi
dan perangkat lunak.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 16:19:12
540   EtiketDID2022067183

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KEDUNG MALING III, RT 021/008, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61361
FALAN ARMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FLIGX
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 : ===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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 16:53:19
540   EtiketJID2022067185

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD Green Office Park 6 lantai 2, Jl. Grand Boulevard, Kelurahan Sampora,
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Aplikasi Properti Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lingkup + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Administrasi dan manajemen usaha; Akuntan

perpajakan; Analisis manajemen bisnis atau konsultansi bisnis dalam bidang teknologi informasi; Distribusi dan penyebaran
materi pemasaran; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan
komputer; Iklan secara online pada suatu jaringan komputer; Informasi komersil dan saran untuk konsumen; Informasi niaga;
Jasa konsultasi bisnis berhubungan dengan teknologi informasi, pengelolaan dan integrasi sistem, pengembangan dan
dukungan produk, dan rekayasa perangkat lunak; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa layanan sekretaris
(menggunakan obrolan robot/chatter robot); Jasa pemasaran internet; Jasa periklanan yaitu menyediakan ruang iklan baris
melalui internet dan jaringan komunikasi lainnya; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan
situs web (website); Jasa stand penjualan makanan dan minuman; 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
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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 pusat perbelanjaan (Mall); Manajemen bisnis dan pengoperasian hotel, klub rekreasi serta tanah dan
bangunan pemukiman untuk orang lain; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Mengatur dan
menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk tujuan bisnis; Menyediakan portal situs web internet yang menampilkan
tautan ke situs web ritel online orang lain; Penilaian produk madu; Penjualan eceran, grosir, penjualan langsung, penjualan
melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa
pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan,
kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian,
yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut,
pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot
dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan,
perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur
(terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan
(dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper
bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk
berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan,
peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan
berbagai macam cara; Penyajian barang di media komunikasi untuk tujuan ritel; Penyediaan informasi  di bidang manajemen
bisnis yang di tampilkan melalui situs web; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek keuangan
perusahaan; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Penyediaan ruang iklan di situs web untuk mempromosikan barang dan
jasa; Penyewaan ruang iklan di situs web; 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; Riset dan analisis data bisnis; administrasi bisnis hotel; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa pengadaan
kerjasama, untuk keuntungan pihak lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan
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pelanggan untuk dengan mudah melihat dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; manajemen bisnis;
menyediakan dan mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; analisis biaya; analisis
pemasaran real estat; audit laporan keuangan; bantuan bisnis, manajemen dan layanan administrasi; bantuan manajemen
komersial atau industri; bantuan, layanan konsultasi dan konsultasi berkaitan dengan manajemen bisnis; iklan bayar per klik;
iklan real estat; iklan real estat komersial; iklan real estat komersial atau perumahan; iklan real estat perumahan; input,
kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; jasa administrasi kantor; jasa agen pemasaran; jasa
penagihan; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan
elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa periklanan dan manajemen; jasa
produksi iklan; jasa program loyalitas, insentif dan bonus untuk pelanggan; jasa promosi dan pemasaran secara online; jasa
promosi penjualan; jasa strategi pemasaran melalui media sosial; 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; kompilasi dan sistemisasi informasi ke dalam
basis data komputer; kompilasi informasi bisnis ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi hukum ke dalam basis data
komputer; kompilasi informasi ke dalam basis data komputer; kompilasi informasi yang berkaitan dengan sistem informasi;
kompilasi informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; konsultasi akuisisi-akuisisi dan penggabungan (merger) bisnis;
layanan bisnis pemasaran multi-level [layanan jaringan bisnis]; layanan eceran atau grosir untuk buah-buahan dan sayuran;
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 digital; layanan
konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian waralaba; layanan konsultasi di bidang kompilasi dan
sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer; layanan konsultasi di bidang pemasaran Internet; layanan konsultasi
yang berkaitan dengan organisasi bisnis dan manajemen; layanan manajemen bisnis hotel; layanan manajemen hubungan
pelanggan; layanan pelelangan online melalui Internet; layanan pemasaran online; layanan pemesanan on-line di bidang
pengambilan dan pengiriman restoran; layanan pengolah kata dan mengetik; layanan perbandingan harga; layanan ritel
disediakan oleh supermarket; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan dengan makanan
dan minuman; layanan toko ritel menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel menampilkan publikasi elektronik yang
dapat diunduh; layanan toko ritel online yang menampilkan konten yang direkam; layanan toko ritel untuk makanan dan
minuman; layanan-layanan konsultasi bisnis yang berkaitan dengan pendirian dan pengoperasian administrasi waralaba;
manajemen bisnis hotel; manajemen bisnis hotel resor; manajemen bisnis hotel untuk orang lain; manajemen bisnis untuk
pengoperasian waralaba; manajemen bisnis, administrasi bisnis, fungsi kantor; manajemen penjualan real estat; memberikan
arahan pemasaran untuk industri real estat; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dalam kerangka kontrak
waralaba; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan kartu diskon loyalitas pelanggan untuk tujuan
promosi; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten
yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan
pameran dagang, pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; menyiapkan dan
mengatur pameran dagang (trade fairs), pameran (exhibitions) dan pameran (expositions) untuk perusahaan industri dan
komersial; organisasi pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dagang untuk
tujuan komersial atau iklan; organisasi pameran dan pameran dagang untuk tujuan komersial atau iklan; pelelangan online;
pemasaran internet; pemasaran media sosial; pemasaran real estat; pemprosesan terkomputerisasi pesanan pembelian
daring; pengecer toko serba ada; pengolah kata; pengolah kata terkomputerisasi; pengolahan data; penyebaran materi iklan
secara online; penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; penyebaran materi pemasaran; penyediaan dan
penyewaan ruang iklan; penyediaan dan penyewaan ruang iklan luar ruang; penyediaan informasi di bidang manajemen
bisnis; penyediaan informasi di bidang manajemen bisnis dan manajemen proyek; penyediaan informasi manajemen bisnis;
penyediaan laporan bisnis dan / atau komersial; penyelidikan, pengenalan, pemberian nasehat dan penyediaan informasi
mengenai sistem stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin dan kartu diskon istimewa/ khusus; penyewaan
mesin tik, mesin fotokopi dan pengolah kata; penyewaan papan iklan digital [papan iklan]; penyewaan ruang iklan; penyewaan
ruang iklan di Internet; penyewaan ruang iklan online; penyimpanan data dan pemrosesan data; perdagangan online; promosi
penjualan; promosi penjualan (untuk orang lain); promosi, iklan, dan pemasaran situs web online; proses administrasi pesanan
pembelian; proses administrasi pesanan pembelian yang dilakukan melalui telepon atau komputer; proses administrasi
pesanan pembelian yang terkomputerisasi; riset dan penelitian pasar; sistemisasi informasi ke dalam basis data komputer;
supermarket; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 17:12:45
540   EtiketDID2022067186

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: kp.benda rt09/03 lebak wangi sepatan timur tangerang, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15520

kusnadi soesanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: alphacup
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan hiutam
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; gelas kertas atau plastik; gelas plastik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 17:16:22
540   EtiketDID2022067187

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dsn. Turi RT. 001 RW. 005 Ds. Pohjejer Kec. Gondang , Kabupaten Mojokerto, Jawa
Timur, 61372

Moch Khabib Hilmi Arbani

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: osmus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam,

pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall), piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah,
sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki, pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana
yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track
suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan windshirt===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 17:21:32
540   EtiketJID2022067188

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD Green Office Park 6 lantai 2, Jl. Grand Boulevard, Kelurahan Sampora,
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Aplikasi Properti Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lingkup + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa real estat, yaitu, penjualan, pengoperasian, pemeliharaan, penyewaan, sewa dan manajemen properti perumahan;

Jasa real estate, yaitu jasa yang berkaitan dengan pengembangan, leasing, rental, pengelolaan dan pengoperasian
apartemen, rumah susun, kondominium dan apartemen dengan layanan, serta fasilitas dan kenyamanan yang berkaitan
dengannya; Jasa-jasa keuangan serta laporan keuangan terkait, secara online maupun offline; Jual beli rumah apartemen;
Kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan
transaksi elektronik; Layanan pemrosesan pembayaran, seperti kartu debit, kartu kredit, kartu prabayar, kartu hadiah, kartu
dengan deposit uang dan kartu pembayaran layanan pemrosesan transaksi; Layanan penagihan pembayaran; Layanan real
estat yang berkaitan dengan penjualan, pembelian dan penyewaan real estat, apartemen dan tempat tinggal; Manajemen
apartemen; Manajemen kondominium; Manajemen tempat tinggal; Peminjaman, penyewaan dan sewa guna properti;
Pengelolaan rumah/ apartemen; Penyewaan, peminjaman dan sewa-beli peralatan untuk pemrosesan kartu keuangan dan
data yang terkait dengannya; agen real estat dan layanan pialang; asuransi, urusan keuangan, urusan moneter, dan urusan
real estat; broker real estat, layanan manajemen dan penilaian; jasa agen lahan yasan/realestat tempat tinggal; jasa agen real
estat; jasa agen real estat komersial; jasa agen real estat komersial dan residensial; jasa agen real estat untuk penyewaan
gedung; jasa agen real estat untuk penyewaan properti; jasa agen real estat untuk penyewaan tanah; jasa agen real estat
yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan bangunan; jasa agen real estat yang berkaitan dengan pembelian dan
penjualan tanah; jasa agen real estate untuk penyewaan properti real estate, termasuk bangunan komersial dan pusat
perbelanjaan; jasa agen real estate, manajemen, administrasi dan layanan penilaian; jasa akuisisi real estat; jasa informasi,
konsultasi dan saran yang berkaitan dengan proses pembayaran elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; jasa
keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa manajemen aset real estat; jasa manajemen lahan
yasan/realestat yang berkaitan dengan pusat perbelanjaan; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan bangunan
komersial; jasa manajemen real estat yang berkaitan dengan perumahan; jasa penyedia informasi mengenai teknologi
keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyewaan bangunan/gedung dan penyediaan informasi yang
berkaitan dengannya; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa-jasa kartu kredit dan kartu pembayaran serta jasa-
jasa pemrosesan transaksi pembayaran; jasa-jasa transaksi keuangan secara elektronik melalui jaringan komunikasi global;
jasa/layanan pedagang/penjual (merchant), yaitu, jasa/layanan pemrosesan transaksi pembayaran; keuangan, investasi dan
manajemen aset real estat; konsultasi manajemen real estat; layanan agen penagihan pembayaran; layanan agen real estat
untuk penyewaan properti; layanan agen real estat yang berkaitan dengan mencari apartemen untuk orang lain; layanan daftar
real estat untuk sewa perumahan dan sewa apartemen; layanan kartu kredit dan kartu pembayaran; layanan kartu
pembayaran; layanan keuangan yang berkaitan dengan kartu pembayaran; layanan listing real estat untuk apartemen,
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kondominium, villa, dan kabin; layanan manajemen apartemen; layanan manajemen kondominium; layanan manajemen
kondominium hotel; layanan pembayaran; layanan pembayaran e-wallet; layanan pembayaran otomatis; layanan pembayaran
tagihan; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat telekomunikasi nirkabel; layanan pemrosesan
pembayaran; layanan pemrosesan pembayaran elektronik; layanan pemrosesan pembayaran elektronik yang menggunakan
teknologi biometrik untuk identifikasi dan otentikasi; layanan pemrosesan pembayaran kartu loyalitas diskon; layanan
pemrosesan pembayaran kode loyalitas diskon; layanan pemrosesan pembayaran kupon loyalitas; layanan pemrosesan
pembayaran poin loyalitas; layanan pemrosesan pembayaran, yaitu, kartu kredit, kartu hadiah, kartu debit dan layanan
pemrosesan transaksi kartu pra-bayar; layanan pemrosesan transaksi keuangan, khususnya, kliring dan rekonsiliasi transaksi
keuangan melalui jaringan komputer dan komunikasi; manajemen investasi real estat; manajemen kontrak real estat;
manajemen pasar (real estat); manajemen properti real estat; manajemen real estat; manajemen real estat dan properti;
manajemen real estat properti komersial; manajemen real estat rumah liburan; manajemen rumah (real estat); manajemen
rumah apartemen; memberikan informasi yang berkaitan dengan urusan real estat melalui Internet; memeriksa pemrosesan
dan layanan pembayaran tagihan; mengatur keuangan untuk proyek konstruksi; menyediakan beberapa opsi pembayaran
melalui terminal elektronik yang dioperasikan pelanggan yang tersedia di tempat di toko ritel; pembayaran dan layanan kredit;
pembiayaan sewa; pembiayaan sewa-beli; pemrosesan elektronik data pembayaran
tagihan untuk pengguna internet dan jaringan
komunikasi; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik melalui jaringan komputer global; pemrosesan elektronik
pembayaran tagihan untuk pengguna jaringan komputer dan komunikasi; pemrosesan pembayaran cek elektronik;
pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet elektronik; pemrosesan
pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan pembayaran valuta asing elektronik; pemrosesan transaksi pembayaran;
pemrosesan transaksi pembayaran melalui Internet; penerbitan kartu pembayaran; penerbitan kartu pembayaran elektronik
sehubungan dengan skema bonus dan hadiah; penerbitan kartu pembayaran prabayar; pengelolaan gedung; pengelolaan
keuangan pembayaran penggantian untuk orang lain; pengelolaan tanah dan rumah apartemen; pengiriman dana dengan
menggunakan sarana elektronik; penyediaan informasi yang menawarkan di bidang real estat mengenai penyewaan,
pembelian dan penjualan apartemen, kondominium, villa, dan kabin melalui portal website internet; proses pembayaran
elektronik yang dilakukan dengan kartu prabayar; sewa jasa pembiayaan; sewa pembiayaan; urusan keuangan, urusan
moneter dan urusan real estat; urusan real estat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 17:22:58
540   EtiketDID2022067189

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Wiluyo Puspoyudo A No.08 RT.23 Klandasan Ulu, Kota Balikpapan, Kalimantan
Timur, 76112

Ida R

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Vi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 24, 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas piring dari bahan tekstil; Alas piring dari tekstil; Alas piring yang terbuat

dari tekstil; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat tidur); Bahan kasar alas lantai; Barang
untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Cele; Handuk; Handuk Bayi; Handuk Turki; Handuk dari tekstil
digunakan untuk pembersihan; Handuk latihan tekstil; Handuk terbuat dari bahan tekstil; Handuk untuk hewan peliharaan;
Hordeng; Ija Krong Sungket (Kain Songket); Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah
nanas; Kain Sari; Kain Ulos; Kain ihrom; Kain jaring; Kain jok; Kain jumputan; Kain jumputan dengan pewarna alami; Kain
linen; Kain mori; Kain petiduran; Kain sarung; Kain sasirangan; Kain sorban; Kain sutra; Kain tahan api; Kain tekstil; Kain
tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial;
Kain tenun untuk digunakan sebagai bagian atas alas kaki; Kain tenunan selain dari tali hiasan untuk pinggiran keset tatami;
Kain untuk kasur; Kain untuk kaus kaki; Oto (Kain Anak Bayi); Salempang (Selendang); Sandang (Kain); Sarung bantal;
Sarung bantal sofa; Sarung kasur; Sasampiang (Selendang); Selampe (Sapu Tangan); Selimut; Selimut afghan; Selimut dan
penutup kasur; Selimut gaya Korea; Selimut tempat tidur; Selimut untuk traveling; Seprai; Seprei tempat tidur, khususnya kain
petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Taplak meja; Taplak meja panjang; Taplak meja panjang
dari tekstil; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tekstil dan tekstil sintetis, tidak termasuk dalam kelas
lain; Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil; Tengkulok (Kain Tenun Sutera); Tilam tempat tidur; Tile (Kain
Kelambu); Tirai bawah kasur; Topo (Kain Lap); Umbul-Umbul; [kain] moleskin; alas meja bukan dari kertas; alas piring dari
plastik; alas piring dari vinil; alas tidur (seprei); alas tidur kertas sekali pakai; alas tidur sekali pakai dari tekstil; alas-alas
pelapis dan penerapan tirai-tirai kain jendela, yaitu tirai-tirai tipis (sheers); badcover tilam-tilam tempat tidur dan meja; bahan
dasar campuran rami; bahan kain wol; bahan kulit binatang tiruan; bahan linen untuk alas tidur; bahan penyaringan dari tekstil;
bahan plastik [pengganti kain]; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil;
bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan
tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja; bahan tenunan elastis; bahan untuk perabot lunak; bahan untuk digunakan
dalam membuat pakaian; barang curian [perawatan jendela]; barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang
tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur; barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil untuk
membuat selimut; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk penggunaan di
dalam produksi sepatu; bed cover; bed cover kertas; bedcover berlengan; belacu; beludru; bemper boks bayi; bendera brokat;
bendera kain; bendera nilon; bendera plastik; bendera tekstil; bendera tekstil atau plastik; brokat; bungkus kado kain; bunting

Halaman 664 dari 1012



tekstil atau plastik; centang [linen]; cheviots [pakaian]; coaster kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; crepon; cuci kain;
dekorasi kue dari kain; dekorasi kue kain; dekorasi kue tekstil; eiderdowns [sampul bawah]; fukusa [kain pembungkus upacara
Jepang]; furoshiki [kain pembungkus serba guna Jepang]; fustian; gorden; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; gorden yang
terbuat dari kain tekstil; hada [upacara adat atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; haircloth [sackcloth]; handuk;
handuk  mandi; handuk anak-anak; handuk bantal; handuk berkerudung; handuk berkerudung untuk anak-anak; handuk
berkerudung untuk bayi; handuk bukan tenunan; handuk dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk
digunakan di salon tata rambut; handuk dari tekstil yang menampilkan logo tim sepak bola Amerika; handuk golf; handuk
isolasi dingin untuk olahraga; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk katun; handuk mandi; handuk mandi besar; handuk
microfiber; handuk microfiber penyerap kelembaban; handuk microfiber penyerap kelembaban untuk digunakan mandi;
handuk muka dari kapas; handuk muka dari tekstil; handuk pantai; handuk penutup handuk; handuk tangan dari kapas;
handuk tangan dari tekstil; handuk teh; handuk tekstil untuk digunakan di toko tukang cukur; handuk terry; handuk terry untuk
wajah; handuk untuk digunakan di salon dan toko tukang cukur; handuk untuk pencuci piring; handuk wafel; handuk, bukan
dari kertas; handuk, khususnya linen mandi; handuk-handuk dari tekstil; hiasan [kain]; hiasan dinding dari tekstil; hiasan
dinding dekoratif dari tekstil; jaring perlindungan serangga; jaring perlindungan serangga untuk keperluan rumah tangga;
jersey [kain]; kafan; kain; kain Pelikat; kain [barang potongan]; kain balistik untuk digunakan dalam produksi pakaian, sepatu,
dan pelindung anti peluru dan tahan ledakan; kain bedong untuk bayi; kain bekas untuk sulaman; kain belacu dicetak; kain
benang karet tertutup untuk penggunaan tekstil; kain benang kertas untuk penggunaan tekstil; kain benang rami; kain benang
serat regenerasi; kain benang wol; kain benang yang ditutupi karet; kain bersendawa, bukan dari kertas; kain biliar; kain blacu;
kain blokat; kain bordir; kain bukan tenunan; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain bunting; kain campuran benang elastis;
kain campuran kapas-wol; kain campuran katun rami; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran
rami-wol; kain campuran serat anorganik; kain campuran serat kimia dasar; kain cetak; kain chenille; kain cvc; kain damas;
kain dan barang tekstil untuk sprei; kain dapur; kain dasar campuran kapas; kain dasar campuran sutra; kain dasar campuran
wol; kain dengan bulu-bulu halus dan pendek pada permukaan kain; kain dengan tidur siang terangkat; kain denim; kain
digunakan dalam membuat bantalan inkontinensia; kain digunakan dalam membuat popok; kain digunakan dalam pembuatan
jersey; kain digunakan dalam pembuatan penutup luar untuk kursi; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain digunakan
sebagai lapisan pada pakaian; kain dilaminasi; kain dinding; kain drill; kain ecoprint; kain elastis untuk pakaian; kain esparto;
kain fiberglass untuk penggunaan tekstil; kain flanel; kain flock; kain ganti popok untuk bayi; kain goni; kain gulungan; kain
industri tenun yang lebar; kain kaca [handuk]; kain kafan; kain kaos untuk pakaian; kain karet; kain karung; kain kasa; kain
kaskade; kain katun; kain keju; kain korduroi; kain krep; kain lakan; kain lap untuk mandi; kain lapisan untuk sepatu; kain layar;
kain linen; kain linen untuk bordir; kain linen untuk sepatu; kain linen untuk tempat tidur; kain lingerie; kain lurik; kain menjadi
barang potongan tekstil untuk digunakan dalam manufaktur; kain minyak; kain minyak untuk digunakan sebagai taplak meja;
kain moleskin untuk penggunaan tekstil; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain pelapis; kain pelapis tahan api; kain
pelapis untuk alas kaki; kain penutup tempat tidur; kain perabotan; kain perbautan; kain perekat untuk aplikasi dengan panas;
kain perekat yang diaktifkan panas; kain petiduran; kain piyama; kain poliester; kain precut untuk needlecraft; kain rajutan; kain
rajutan dari benang katun; kain rajutan dari benang serat kimia; kain rajutan dari benang sutra; kain rajutan dari benang wol;
kain rami; kain rami benar; kain rayon; kain renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain selendang; kain serat
anorganik, selain untuk isolasi; kain serat campuran; kain serat kaca; kain serat kimia; kain serat logam; kain serat organik,
selain untuk isolasi; kain serat semi-sintetis; kain serat sintetis; kain serat yang diproduksi secara kimia, selain untuk isolasi;
kain shibori; kain sintetis; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain sutra pintal; kain sutra pintal tangan; kain sutra untuk
pola pencetakan; kain sutra-wol campuran; kain tahan air digunakan dalam pembuatan celana panjang; kain tahan air
digunakan dalam pembuatan jaket; kain tahan air digunakan dalam pembuatan sarung tangan; kain tahan air digunakan
dalam pembuatan topi; kain tahan air dilekatkan; kain tahan air yang dapat melepaskan kelembaban (lebih adem); kain tahan
balistik; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil karet; kain tekstil kempa dan non-anyaman; kain tekstil microfiber; kain tekstil
microfiber penyerap kelembaban; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tekstil untuk digunakan
dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pakaian dalam wanita; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tenun; kain
tenun setagen; kain tenun untuk bantal; kain tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tenun untuk kursi berlengan; kain
tenun untuk perabotan; kain tenun untuk sofa; kain tenun yang sempit; kain tenunan digunakan dalam pembuatan pakaian
untuk digunakan dalam ruangan bersih; kain terasa; kain tetron; kain tirai; kain tule; kain tumpukan; kain untuk alas kaki; kain
untuk bendera; kain untuk bordir; kain untuk dekorasi interior; kain untuk digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk
kemeja; kain untuk menghilangkan make-up; kain untuk pakaian; kain untuk pembuatan kertas; kain untuk pembuatan
penutup kolam renang; kain untuk pembuatan perabot; kain untuk pembuatan terpal; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk
popok; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain untuk tepi tikar tatami; kain wol; kain yang digunakan untuk alat ortotik; kain
yang dilapisi; kain yang dilapisi dengan karet atau plastik; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan koper; kain
yang dilekatkan, selain untuk keperluan alat tulis; kain yang diperkuat plastik; kain yang ditenun dari serat keramik, selain
untuk isolasi; kain yang ditutupi motif disulam; kain yang terbuat dari akrilik, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari bahan
sintetis; kain yang terbuat dari benang sintetis; kain yang terbuat dari poliester, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari
serat alami, selain untuk isolasi; kain yang terbuat dari serat buatan [selain untuk isolasi]; kain zephyr; kain*; kain, tahan
terhadap gas, untuk balon aeronautika; kain menjadi barang potongan tekstil yang terbuat dari campuran serat;
kain untuk pembuatan furnitur taman; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan barang-barang kulit;
kain yang dilapisi untuk digunakan dalam pembuatan jas hujan; kakebuton [selimut quilt]; kanopi boks; kanopi tempat tidur;
kantong tidur; kantong tidur untuk bayi; kantong tidur untuk berkemah; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; kantong
tidur yang membesar; kanvas sutra untuk bordir; kanvas untuk bordir; kanvas untuk permadani; kanvas untuk permadani atau
bordir; karpet bepergian [selimut badan bawah]; karung bivak menjadi penutup untuk kantong tidur; kasa nyamuk dari kain;
kelambu; kelambu berinsektisida; kelambu kain; kelambu tempat tidur; kelambu tempat tidur kain; kelambu dari plastik;
kerutan debu; khadag [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khadar [upacara tradisional atau
persembahan kain yang terbuat dari sutra]; khata [upacara tradisional atau persembahan kain yang terbuat dari sutra]; kit
terdiri dari kain untuk membuat selimut; kotak kain untuk menyimpan kartu ucapan; kotak mendukung pesta kain; kotak
penutup musim semi; kue toppers dari kain; label kain perekat diri; label kain setrika; label perekat tekstil; label tekstil; label
tekstil dicetak; label tekstil untuk kode batang; label tekstil untuk mengidentifikasi pakaian; lap muka; lap selimut; lapisan [kain];
lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lapisan topi, dari tekstil, dalam lembaran; lapisan-lapisan tirai mandi pancuran;
lembar buaian; lembar buaian dipasang; lembar dipasang; lembar kantong tidur; lembar kelambu; lembaran [tekstil]; lemparan
perjalanan; lencana kain; limbah kain katun; linan untuk menjilid buku; linen mandi; linen mandi, kecuali pakaian; linen meja
dari tekstil; linen meja, bukan dari kertas; linen popok; linen rumah tangga; linen tempat tidur dan meja; liner kantong tidur;
marabout [kain]; melempar; melempar untuk perabotan; menerima selimut; merasa non-anyaman; merasa
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tenunan; minum tatakan gelas linen; pajang spanduk plastik; panji-panji kain; panji-panji plastik; panji-panji yang terasa; pelari
meja, bukan dari kertas; pelindung kasur [alas tidur]; pemegang tirai dari bahan tekstil; penanda [label] kain untuk kain tekstil;
pengganti kain; pengganti tekstil; penutup [dari tekstil] untuk diisi dengan pelet polistiren untuk membentuk tempat duduk dan
bantal; penutup [longgar] untuk perabotan; penutup bean bag; penutup eiderdown; penutup furnitur dari plastik; penutup
furnitur dari tekstil; penutup furnitur kain yang tidak dipasang; penutup jok dari tekstil; penutup kasur; penutup kasur tahan air;
penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro anti-tungau; penutup kasur yang terbuat
dari serat mikro antibakteri; penutup kasur yang terbuat dari serat mikro hypoallergenic; penutup kursi toilet dari tekstil;
penutup meja dari tekstil; penutup meja pijat dari tekstil; penutup rel boks dari kain, tidak dipasang; penutup sofa; penutup
tekstil untuk kursi toilet; penutup tekstil untuk tutup toilet; penutup tempat tidur; penutup tempat tidur dan meja; penutup toilet
yang terpasang terbuat dari kain atau pengganti kain; perabotan dan kain pelapis; permadani tekstil; pers terasa; puff
[perawatan jendela]; rok boks bayi; salib bahan tekstil, selain perhiasan; sapu tangan plastik; saputangan dari tekstile;
saputangan tekstil; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung bantal bayi; sarung bantal kertas; sarung guling; sarung
kain yang tidak pas untuk perabotan; sarung tangan mandi; sarung tangan untuk mencuci; satin; selimut; selimut [tempat
tidur]; selimut anak-anak; selimut bawah; selimut bayi; selimut benua; selimut buaian; selimut bulu; selimut dari tekstil; selimut
dekoratif; selimut futon; selimut futon kertas [pas atau tidak terpasang]; selimut gaya Korea untuk bayi; selimut lampin; selimut
penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut selimut futon; selimut single-layer untuk tikar tidur; selimut sutra;
selimut tebal isi kapas; selimut tempat tidur; selimut tempat tidur sutra; selimut tempat tidur terbuat dari katun; selimut tempat
tidur terbuat dari wol; selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; selimut terbuat dari kain terry; selimut tidur; selimut
triko; selimut untuk hewan peliharaan rumah tangga; selimut untuk penggunaan di luar ruangan; selimut wol; selimut yang diisi
dengan kapas; seprai anak-anak; seprai untuk tempat tidur hewan peliharaan; seprei; seprei kertas; seprei-seprei (kain); serat
kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan sepatu; serat kain untuk penggunaan di dalam produksi lapisan tas; serbet
dari tekstil; serbet kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; spanduk kain; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik;
spanduk plastik; spanduk tekstil; spanduk tekstil atau plastik; sprei; sprei anak-anak; sprei bayi; sprei kertas; sprei terbuat dari
bahan tekstil non-woven; sprei yang terdiri dari damas putih dan/atau berwarna; stockinet; sutra [kain]; syal [kain]; table runner
dari plastik menjadi pengganti tekstil; taffeta [kain]; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; tag (label) tekstil untuk
ditempelkan pada kain linen; taplak meja bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; taplak meja kecil; taplak meja, bukan dari
kertas; taplak plastik menjadi pengganti tekstil; tas khusus disesuaikan untuk kantong tidur; tatakan gelas [linen meja]; tatakan
gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari kain linen; tatakan gelas plastik menjadi pengganti
tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil digunakan dalam pembuatan
layar kapal; tekstil rumah tangga; tekstil tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki sifat pelindung
terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk dekorasi interior; tekstil untuk perabotan; tekstil yang diolah dengan lapisan
penuntup tahan api; tempat tidur melempar; tenugui [handuk katun Jepang]; teralis [kain]; ticks [sampul kasur]; tikar [alas
gelas] dari tekstil; tikar meja renda, tidak terbuat dari kertas; tikar plastik untuk gelas minum, menjadi pengganti tekstil; tikar
tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai; tirai [tirai drop tebal]; tirai bersih; tirai dalam bentuk gorden yang terbuat dari bahan tekstil;
tirai dari plastik; tirai dari tekstil; tirai indoor dan outdoor; tirai jendela; tirai mandi; tirai pintu; tirai shower dari tekstil atau plastik;
tirai tekstil atau plastik; tirai vinil; toppers meja kain; tutup toilet dilengkapi dengan penutup kain; tutup toilet terpasang
dilengkapi dengan pengganti kain; valances [tirai tekstil]; zephyr [pakaian]===
===ASKOT; Alas kaki (selain alas kaki khusus untuk olahraga); Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Alas kaki untuk jalan
pada jalur atletik; Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki untuk olahraga.; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal
selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Alat penutup telinga; Ampu (Tutup Kepala); Anklet [kaus kaki];
Atasan sebagai pakaian; BAJU DARI KULIT; Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk alas kaki; Bagian tumit untuk kaos
kaki; Bagian tumit untuk sepatu bot dan sepatu; Bagian ujung alas kaki; Baju Batabue; Baju Hangat berkerah; Baju Hangat
kerah kura-kura; Baju Hangat lengan pendek; Baju Hangat militer; Baju Hangat terbuat dari wol; Baju Hangat untuk anak-anak;
Baju Hangat untuk orang dewasa; Baju Hangat untuk pria; Baju Hangat untuk wanita; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang
[pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala; sepatu; topi; Baju Kurung; Baju Syar'i; Baju Tikim; Baju atasan crop; Baju
hangat Lengan panjang tertutup; Baju hangat lengan panjang; Baju hangat tenis; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan
pendek; Baju renang; Baju safari; Baju tidur; Baju wanita; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baklak; Balaclava; Bandana anak-
anak; Bantalan anti keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Bantalan
penyerap keringat (bagian dari pakaian); Bantalan penyerap keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Barang-barang
pakaian olahraga; Baru (Rompi); Baru Oholu (Pakaian Adat); Bawahan sebagai pakaian; Bedong; Blues; Blus jumbo
(pakaian); Bodysuit; Bra yoga; Bretel [suspender]; Bulang-Bulang (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Busana Care Cine; Busana
Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,
pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Caping; Cawek (Ikat Pinggang/Sabuk); Cawet; Celana;
Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana dalam dari kertas (bukan untuk kesehatan) sekali pakai untuk
traveling; Celana jeans; Celana joging; Celana kerja; Celana ketat tipis untuk wanita; Celana ketat yoga; Celana korduroi;
Celana olahraga; Celana panjang besar; Celana panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang
longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan; Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana
pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana pendek selancar; Celana pendek sepak bola Amerika; Celana pendek untuk
berolahraga; Celana renang; Celana sepak bola Amerika; Celana tahan dingin; Celana yang dilapisi lilin; Cimata (Pakaian
Adat); Color; Cukin; Dasi pramuka; Dasi yang terbuat dari alas kaki sutra; Daster anak-anak; Daster menyusui; Daster tidur;
Deta (Tutup Kepala); Detat (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Dungaree; Espadrilles; Flashes (pakaian); G-string; Gamis pria;
Gaun malam; Gaun pengantin; Gaun prom; Gesper; Girdle sebagai pakaian dasar; Gurita (Korset); Hande-Hande (Ulos
Bagian Atas Laki-Laki (Pakaian)); Hijab; Hijab olahraga; Hot pants; Ikat Kepala; Ikat kaos kaki elastis; Ikat kepala (pakaian);
Ikat kepala agar tidak berkeringat; Ikat pinggang; Iket; Ineun Mayok (Pakaian Adat); Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket
bordir; Jaket bulu atau wol; Jaket garbadine [pakaian]; Jaket lari; Jaket luar; Jaket parka; Jaket printing; Jaket sablon; Jaket
tahan dingin; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis;
Jaket tipis untuk mencegah tubuh dari angin dingin dan hujan; Jaket untuk bersepeda motor; Jaket windbreaker; Jaket wol;
Jaket yang diisi; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jas Kaen Serebet; Jas anak-anak;
Jerkins; Jubah; Jubah Pria; Jubah mandi berkerudung; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Jube; Jumpsuit untuk
anak-anak; Kaftan; Kain atau kulit penutup kaki; Kain gurita bayi; Kain yang diikatkan di pergelangan tangan sebagai pakaian;
Kancing untuk sepatu sepakbola (sepatu); Kancut; Kaos Promosi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos
kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola
Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; Kaus kaki sepak bola Amerika; Kaus kaki setinggi lutut; Kaus pakaian; Kebaya;
Kelom; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerah polo; Keredong; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk
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jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Kopiah; Kostum Halloween dan kostum topeng; Kostum untuk digunakan dalam industri hiburan; Kulit bagian atas
sepatu; Kulot; Kun (Rok Bagian Bawah); Kutang nenek; Lambak (Sarung); Lang Leang; Lapisan-lapisan; Legging yang dilapisi
lilin; Legging yoga; Lis untuk alas kaki; Liskol; List untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mantel; Mantel
kulit panjang; Mantel tahan dingin; Mantel wol; Mantel yang dilapisi lilin; Mantel yang terbuat dari bahan berlapis; Masker
penutup mata untuk tidur; Masker untuk bermain ski [pakaian]; Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian];
Meukasah (Baju); Meukeutop (Tutup Kepala); Mukena; Oroba Si Oli (Pakaian Adat); Oto sepakbola Amerika; Pakaian;
Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian
Bawahan untuk anak-anak; Pakaian Bawahan untuk orang dewasa; Pakaian Bawahan untuk yoga; Pakaian Bundo Kanduang;
Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian Jogging; Pakaian Olahraga; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria;
Pakaian Pria Jeans; Pakaian Ski; Pakaian Tidur; Pakaian [pakaian]; Pakaian air untuk ski air dan dalam air; Pakaian anak-
anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam,
gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan
dengan skateboard (papan luncur) yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana,
celana pendek, kaus/kemeja yang menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus
kaki.; Pakaian bersepeda; Pakaian dalam; Pakaian dalam anti keringat; Pakaian dalam dua potong dengan kaki panjang dan
lengan panjang yang biasanya dipakai saat cuaca dingin; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian dari kertas (bukan untuk
kesehatan); Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
Pakaian jeans untuk anak; Pakaian joging; Pakaian karet untuk olahraga air (wet suits); Pakaian kerja untuk perempuan;
Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian luar dan berkemah; Pakaian luar
untuk olahraga; Pakaian muslim; Pakaian olahraga; Pakaian pantai; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian penutup di
pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang; Pakaian seragam olahraga panahan; Pakaian tahan air; Pakaian terbuat dari kulit
imitasi; Pakaian tidur; Pakaian tidur dan pakaian malam; Pakaian tidur untuk bayi; Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan
aktif; Pakaian untuk olahraga; Pakaian untuk olahraga kriket, sepatu olahraga kriket, topi olahraga kriket, kancing; Pakaian
untuk yoga; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian yang dilapisi lilin; Pakaian yang
terbuat dari bahan berlapis; Pakaian, yaitu pakaian dalam wanita yang menampilkan lekuk tubuh pemakainya (intimates);
Pakaian, yaitu, atasan, kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, jaket,
kemeja, sweater, kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup
kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang,
pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, lilitan; Pakaian, yaitu, 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, tank top, t-shirt, pullover
bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pakaian, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga
elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos
polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju
olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai
penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat
pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet
suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi,
sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala
dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pakaian-pakaian pria dan wanita termasuk pakaian renang; Paku untuk sepatu
sepakbola; Pashmina; Peci; Pelindung kaki (dilapisi lilin); Pelindung mata sebagai tutup kepala; Pelindung telinga [pakaian];
Pelindung ujung sepatu; Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian);
Pembalut siku (pakaian); Pembalut telapak tangan (pakaian); Pembungkus pakaian; Penahan kaos kaki; Penghangat badan
yang dilapisi lilin; Penghangat badan yang terbuat dari bahan berlapis; Penghangat kaki; Penghangat telinga; Pengikat kaos
kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Penutup kepala yang dilapisi lilin; Penutup kepala, yaitu topi pet;
Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Penutup telinga; Penyerap yang dikenakan di leher;
Perlengkapan anti selip untuk alas kaki; Perlengkapan anti selip untuk sepatu dan sepatu bot; Perlengkapan logam untuk alas
kaki; Peukayan Daro Baro (Pakaian Adat); Pici (Kopiah); Pici Akar Bahar; Pita atau karet penahan kaos kaki; Pita penahan
keringat saat berolahraga; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rias Gede; Rok Jeans; Rok Luar; Rok
dalam [pakaian dalam]; Rok pengantin; Romper; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari
bahan berlapis; Sabuk dan ikat pinggang untuk pakaian; Sabuk pengikat untuk menahan stocking; Sadariah (Oakaian Adat
Pria Betawi); Sandal Gunung; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung batik; Sarung pelekat; Sarung
printing; Sarung sutra (untuk sholat); Sarung tangan bayi; Sarung tangan berjari yang terbuat dari kulit; Sarung tangan dalam
berjari; Sarung tangan musim dingin; Sarung tangan olahraga panahan; Sarung tangan tahan dingin; Sarung tangan tenun
(pakaian); Sarung tenun; Sarung tenun bukan mesin; Sarung tenun palekat; Sarung tenun tangan; Sarung tenun tradisional;
Selempang; Selempang pastor; Selepe (Ikat Pinggang Dari Logam); Selop; Selop Kasut; Selubung kaki; Sepatu Dansa;
Sepatu Sepakbola; Sepatu bot bertali; Sepatu bot musim dingin; Sepatu bot ski; Sepatu bot yang tingginya antara lutut dan
mata kaki; Sepatu cross training; Sepatu hak tinggi; Sepatu luar terbuat dari karet dan kain kedap air; Sepatu olahraga atau
santai; Sepatu olahraga panahan; Sepatu pantai; Sepatu rugby; Sepatu sekolah; Sepatu terbuat dari lapisan bahan karet yang
tahan asam; Sepatu untuk jalan; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Setagen (Ikat Pinggang); Setelan pakaian main; Sileuweu
(Celana); Singkot (Ulos Bagian Bawah Laki-Laki (Pakaian)); Soder (Selendang Tari); Sol bagian dalam; Sol karet; Sol sepatu;
Songkok (Peci); Songkok Bodor; Stoking; Surban; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater berkerah tinggi
tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala;
Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Switer bordir; Switer lengan panjang; Switer printing; Switer sablon; Syal; Syal Serbaguna; Syal penutup bahu
yang digunakan untuk tukang cukur; Syal tabung leher; Syal untuk menutup kepala; Syal, shawls (syal); T-shirt; T-shirt bordir;
T-shirt cetak; T-shirt dengan logo; T-shirt dengan logo desainer; T-shirt lengan panjang; T-shirt lengan pendek; T-shirt printing;
T-shirt sablon; TADAH LIUR BUKAN DARI KERTAS; Tali pengikat dari kain/kulit penutup kaki; Tali pengikat penutup kaki; Tali
penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Taloe Ki Ieng Patah
Sikureueng (Tali Pinggang); Tatakan air liur dari kain; Teluk Belanga (Pakaian Adat); Tengkulok (Penutup Kepala);
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Teralai Betawi (Penutup Dada Berupa Kain Bertahta Emas); Tingkolok Bertanduk (Tutup Kepala); Toka-Toka (Aksesoris
Selempang Di Dada Dan Hiasan Untuk Penutup Kepala); Topi (penutup kepala) renang; Topi Cepiau; Topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi kupluk; Topi olahraga panahan; Topi
pramuka; Topi sebagai tutup kepala; Topi tahan dingin; Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin;
Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol; Toro (Baju Kurung); Tudung (Topi); Tudung kepala (Pakaian); Tudung
kepala wanita (pakaian); Tumit-tumit sepatu; Tunik jumbo (pakaian); Tutup kepala; Tutup kepala menggabungkan alat ventilasi
listrik; Uis Gara (Pakaian Adat); Ulee Balang (Pakaian Adat); Ulos (Pakaian Adat); alas kaki; alas kaki bayi; alas kaki khusus
untuk olahraga; alas kaki militer; alas kaki terbuat dari kayu; alas kaki terbuat dari vinil; alas kaki tidak termasuk alas kaki untuk
bersepeda yang memiliki perlengkapan untuk cleat sepeda untuk dipasang ke dan digunakan dengan sepeda; alas kaki untuk
anak-anak; alas kaki untuk orang dewasa; alas kaki untuk pekerjaan berat; alas kaki untuk pria; alas kaki untuk pria dan
wanita; alas kaki untuk snowboarding; alas kaki untuk wanita; alas kaki yang terbuat dari imitasi kulit; alas kaki, bukan untuk
olahraga; alas kaki, kecuali alas kaki ortopedi; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu,
sepatu bot, sepatu olah raga, sandal, sandal-sandal, sandal bakiak khas Jepang dan sandal; alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu
keds, sendal, sendal jepit, sepatu bot; alas kaki/sepatu tahan air dan sepatu bot hiking; alat pencegah tergelincir untuk sepatu;
alb; artikel pakaian untuk manusia; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang]; ascots; ashida [bakiak hujan tinggi]; atasan [pakaian];
atasan [pakaian] rugby; atasan atletik wanita dengan bra bawaan; atasan baju tanpa lengan; atasan bayi; atasan berkerudung;
atasan berleher tinggi; atasan bersalin; atasan dan bawahan atletik untuk pelari; atasan dan bawahan atletik untuk yoga;
atasan dengan gantungan; atasan olahraga; atasan polo rajutan; atasan rajut; atasan tenis; atasan untuk anak-anak; atasan
untuk bersepeda; atasan untuk pria; atasan untuk wanita; atasan yoga; babushkas [selendang kepala]; baeja [rompi tradisional
Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal gaya Jepang; bagian atas sepatu; bagian atasnya sepatu;
bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar,
sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; bagian depan
kemeja; baju; baju angin; baju atau handuk mandi; baju batik; baju bayi; baju berburu; baju berkerah; baju busana muslim;
baju dalam; baju hamil; baju hamil bersalin; baju hangat; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat;
baju luar untuk memancing; baju luar yang dipakai diatas baju tidur; baju memancing; baju militer; baju olah raga; baju
olahraga; baju olahraga lengan pendek; baju one-piece; baju pelindung; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju rami; baju renang
one-piece; baju setelan; baju tenun; baju tidur; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk anak-anak; baju untuk orang dewasa;
baju yang menutupi seluruh badan; baju zoot; balaclava ski; balaclavas; ban lengan [pakaian]; ban pinggang (pakaian); band
bersalin [pakaian]; band leher [bagian dari pakaian]; bandana; bandana [syal]; bandeaux [pakaian]; bando; bando [pakaian];
bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara silikon yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bantalan
penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; barang-barang pakaian yang terbuat dari jangat; barang-
barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; baret; baselayer tops; bawahan sebagai pakaian; beanies;
beha dan miniset; beskap; bikini; bikini top; bingkai topi [kerangka]; bius pedal denim; blangkon; blazer; blazer [pakaian bisnis];
blazers; blus; blus [pakaian bisnis]; blus lengan panjang; blus lengan panjang batik; blus lengan pendek; blus lengan pendek
batik; blus militer; boas [kalung]; bodices [pakaian dalam]; bodysuit; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-anak; bodysuits
untuk orang dewasa; bodysuits untuk pria; bodysuits untuk wanita; bolero; boot bagian atasnya; bootee (sepatu bayi wol);
booties; booties bayi; booties untuk di pantai; booties untuk gym; booties untuk mendaki; booties untuk yoga; bra; bra bersalin;
bra menyusui; bra olahraga; bra olahraga pelembab kelembaban; bra perekat; bra tanpa strap; bralettes; bretel; bretel
[suspender] untuk pakaian; bulu [pakaian]; bulu menjadi pakaian; bulu tiruan [pakaian]; busana santai; cadar; cagoule;
camiknickers; camisette; capris denim; cardigan; celana; celana anak; celana angin; celana atletik; celana bahan katun; celana
balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian]; celana berburu; celana berkuda; celana bermuda;
celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking); celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana
dalam; celana dalam [pakaian]; celana dalam pria; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana dinas; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana
haji; celana hiking; celana hujan; celana jas; celana jeans untuk anak; celana jins ketat seperti legging; celana jogging; celana
kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas; celana ketat; celana ketat atletik; celana
ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging; celana mandi; celana militer; celana
olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana olahraga untuk pria; celana pakaian;
celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar batik; celana
panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana panjang untuk
orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana panjang yang
menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian];
celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek bersepeda; celana
pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek denim; celana pendek
empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo; celana pendek keringat;
celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang; celana
pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis; celana pendek tinju; celana
pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa; celana pendek untuk pria;
celana pendek untuk renang; celana pendek untuk selancar; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik;
celana pof; celana popok bayi; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana
stretch; celana tahan air [celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tanggung; celana tempur; celana
trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk
wanita; celana yang menyerap keringat; celana yoga; celemek; celemek [pakaian]; celemek kertas; celemek plastik;
chasubles; chemises (jenis pakaian dalam untuk wanita); chemisettes [bagian depan baju]; chullos [topi dengan penutup
telinga]; cinchers pinggang; cleat untuk melekat pada sepatu olahraga; corselets; cravat; dalaman jilbab; dasar baselayer;
dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; daster; datejime [string memperketat untuk kimono]; datemaki
[bungkus sabuk untuk kimono]; dickeys [bagian depan baju]; durumagi [Mantel Korea]; earbands [pakaian]; fedoras; flat balet
[sepatu flat]; footmuffs, tidak dipanaskan dengan listrik; foulards [artikel pakaian]; gabardin; gabardines [pakaian]; gamis;
garter pengantin; gaucho; gaun; gaun [pakaian bisnis]; gaun bayi; gaun bersalin; gaun dari wol; gaun denim; gaun ganti; gaun
jumper (baju hangat); gaun kasmir; gaun koktail; gaun kulit; gaun mohair; gaun pembaptisan; gaun pengantin; gaun pengiring
pengantin; gaun perawat; gaun pesta; gaun rajut; gaun rajutan; gaun seremonial untuk wanita; gaun tabung; gaun tenis; gaun
untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; gaun untuk wanita; gaun wanita; gaun yang terbuat dari kulit; gaya pakaian
luaran (outerclothing) non-jepang; gaya pakaian luaran [outerclothing]; geta [Bakiak kayu gaya Jepang]; gussets [bagian dari
pakaian]; gussets for footlets [bagian dari pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian];
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gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; hak sepatu; hak sepatu tersembunyi; hak untuk
sepatu; hakama [rok lipit untuk kimono formal]; hanbok [pakaian tradisional Korea]; hanbok modern [pakaian tradisional
Korea]; haneri [dasi yang bisa dilepas untuk kimono]; haori [mantel pendek untuk kimono]; haori-himo [pengencang tali untuk
haori]; headwear rekreasi; helm liner [hiasan kepala]; hidup [kimono penuh-panjang]; hiyori-geta [bakiak kayu rendah];
hoodies; ikat pergelangan tangan; ikat pinggang; ikat pinggang (pakaian dalam); ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat
pinggang [korset]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; ikatan bolo; ikatan bolo
dengan ujung logam mulia; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket angin; jaket barang [pakaian]; jaket bawah; jaket
berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket bulu tiruan; jaket dan celana tahan air;
jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket empuk; jaket garbadine (pakaian);
jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket kasual; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket
lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan;
jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut;
jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor;
jaket wol; jaket, gaun tanpa lengan dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk
kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki; jaket, jaket olahraga, jaket stadion dalam hal sepak bola dan rompi  sepak bola; jaket,
sepatu bot dan rompi untuk memancing; jas; jas [pakaian bisnis]; jas [pakaian]; jas hujan; jas hujan motor; jas hujan ponco; jas
hujan setelan; jas kulit; jas luar; jas mandi; jas panjang; jas pelaut; jas penerbangan; jas pria; jas serikat; jas snowboard; jas
taekwondo; jas tahan air untuk pengendara sepeda motor; jas tiga potong [pakaian]; jas-jas luar yang panjang; jeans biru;
jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian tradisional Korea]; jepret baju selangkangan untuk bayi dan balita; jikatabi [Alas kaki
kerja berujung Jepang]; jilbab; jubah; jubah bulu; jubah bulu tiruan; jubah hujan; jubah mandi; jubah paduan suara; jubah
pembaptisan; jubah penata rambut; jubah sampo; jubah untuk digunakan di salon rambut dan toko tukang cukur; juban [kaus
untuk kimono]; jumper yoga; jumpsuit; jumpsuits [pakaian]; kaftan; kaftan batik (pakaian); kain luaran; kain oto untuk anak-
anak; kain oto untuk pengunjung dewasa; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol;
kancing untuk sepatu bola; kantong untuk pakaian; kaos; kaos berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki
panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain
untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria;
kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola; kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos
singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos, celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja
yang menyerap keringat; kapten; karet [alas kaki]; katok; kaus; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kaus bola voli; kaus kaki;
kaus kaki air; kaus kaki anak-anak; kaus kaki anti-keringat; kaus kaki baju pria; kaus kaki celana panjang; kaus kaki dan
stoking; kaus kaki non-slip; kaus kaki olahraga; kaus kaki panjang, kaus kaki dan celana ketat; kaus kaki pergelangan kaki;
kaus kaki pria; kaus kaki replika; kaus kaki sandal; kaus kaki sekali pakai; kaus kaki sepak bola; kaus kaki tanpa kaki; kaus
kaki tenis; kaus kaki termal; kaus kaki untuk bayi; kaus kaki wanita; kaus kaki wol; kaus kaki yang menyerap keringat; kaus
lengan panjang; kaus lengan pendek; kaus olahraga; kaus pengendara sepeda; kaus sepak bola; kaus tanpa lengan; kaus
tanpa lengan, pakaian; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kebaya batik (pakaian); kelengkapan logam
untuk alas kaki; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah; kemeja berleher terbuka;
kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja kamuflase; kemeja kancing;
kemeja kasual; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rajutan; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai
dengan jas; kemeja untuk jas; kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja yoga; kemeja-jacs; kemko; kepala
membungkus [pakaian]; kepala sweatbands; kerah [pakaian]; kerah dilepas; kerah untuk gaun; kerudung; kerudung [pakaian];
ketiak gussets [bagian dari pakaian]; ketuk celana; kilt; kimono; koko habaib; koma-geta [bakiak kayu rendah]; kombinasi
[pakaian]; korset; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian dasar]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
koshihimo [tali pinggang untuk kimono]; koshimaki [kaus untuk kimono]; kostum Halloween; kostum Halloween dan topeng
yang dijual berhubungan dengannya; kostum rakyat [pakaian]; kostum renang; kostum renang dilengkapi dengan bra cup;
kostum tari; kostum teater; kostum topeng; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; kostum untuk
digunakan dalam permainan peran; kotak kaki; kotak saku; kuk baju; kurta (pakaian); kutang wanita; lacak jaket; lapisan dalam
sepatu bot salju; lapisan jaket; lapisan pakaian jadi; lapisan siap pakai [bagian dari pakaian]; legging [celana panjang]; legging
[penghangat kaki]; legging bersalin; legging capri; legging menjadi celana panjang; legging pelangsing anti-selulit; lidah atau
tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lidah untuk sepatu dan sepatu bot; linen tubuh [garmen]; lingerie; lingerie bersalin; lis
pinggiran sol untuk sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; mackintosh;
magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [kaus kaki]; maillots [pakaian renang]; mankini; manset;
manset lengan kemeja; manset lengan kemeja sebagai pakaian yang terbuat dari kain, kulit atau kulit imitasi; mantel; mantel
[pakaian]; mantel berat; mantel bulu; mantel bulu tiruan; mantel debu; mantel denim; mantel kacang; mantel kulit; mantel kulit
domba; mantel laboratorium; mantel militer; mantel musim dingin; mantel olahraga; mantel pagi; mantel panjang; mantel
pemantul cahaya; mantel rok; mantel rumah; mantel untuk berkendara; mantel untuk pria; mantel untuk wanita; mantel wol;
mantel yang terbuat dari katun; masker tidur; masker wajah [pakaian], bukan untuk tujuan medis atau sanitasi; masker wajah
musim dingin [pakaian]; masker wajah rajut berupa pakaian; melampaui sepatu; melawan celana pendek untuk seni bela diri
campuran atau bergulat; membungkus bahu [pakaian]; membungkus bahu menjadi pakaian; menjalankan jas; miters [topi];
mokasin; monokini; muffler [syal leher]; muffs [pakaian]; mukuk; nemaki [jubah tidur Jepang]; nuisette; obi [band selempang
untuk kimono]; obiage [bustle holder bands for obi]; obiage-shin [kesibukan obi-simpul]; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
dari kertas; oto sepakbola; oto, berlengan, bukan dari kertas; oto, bukan dari kain atau kertas; oto, bukan dari kertas; overall;
overall bib; overall bib untuk berburu; overall kerja; overall perawat; overshirts; overtrouser; pakaian; pakaian (jaket)
memancing; pakaian [pakaian]; pakaian anak-anak; pakaian atasan dari bulu; pakaian atletik; pakaian basah untuk
berselancar; pakaian basah untuk olahraga air permukaan; pakaian basah untuk selancar angin; pakaian basah untuk ski air;
pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian
bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bermain untuk
bayi dan anak-anak; pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam (bodies [underclothing]);
pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat; pakaian dalam bersalin; pakaian dalam dari wol; pakaian dalam
kertas; pakaian dalam olah raga; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pelindung untuk olahraga air; pakaian dalam pria;
pakaian dalam rajutan; pakaian dalam sekali pakai; pakaian dalam tenun; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi;
pakaian dalam wanita; pakaian dalam wanita (teddies); pakaian dalam yang menyerap keringat; pakaian dan celana untuk
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olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit;
pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal;
pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian hangat; pakaian jadi; pakaian kasmir;
pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kedap air; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian
khas Jepang Kimono; pakaian khusus untuk olahraga; pakaian kucing; pakaian kulit; pakaian kulit domba; pakaian kulit imitasi;
pakaian lampin; pakaian lateks; pakaian latihan (olah raga); pakaian latihan beban dan latihan tambahan; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian luar tahan air; pakaian luar tahan cuaca; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian luar untuk anak
perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk semua jenis
kelamin; pakaian luar untuk wanita; pakaian luar, yaitu, mantel; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian
mewah; pakaian militer; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olah raga untuk berkuda; pakaian olahraga;
pakaian olahraga muslim; pakaian pantai; pakaian pantai untuk menutupi tubuh; pakaian pas untuk pria; pakaian pendaki;
pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian penutup bagian luar;
pakaian pram; pakaian pria; pakaian pribadi; pakaian rajut; pakaian rajut dalam jenis atasan rajutan, bawahan rajutan, gaun
rajutan, jaket rajutan, kemeja rajut, rok rajut, dan atasan rajutan polo; pakaian renang; pakaian renang dua potong; pakaian
renang neoprene; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian renang untuk
pria; pakaian renang untuk wanita; pakaian ringan; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian santai untuk pria; pakaian seluncur
salju; pakaian seragam; pakaian siap pakai; pakaian skating; pakaian ski; pakaian ski untuk kompetisi; pakaian stockinet;
pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air dan tahan cuaca; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun;
pakaian tenun dan pakaian rajutan; pakaian termal; pakaian tidak termasuk pakaian (apparel) yang dirancang khusus untuk
digunakan dengan sepeda; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian tradisional Jepang; pakaian triathlon; pakaian untuk anak laki-laki;
pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk
berselancar; pakaian untuk gulat; pakaian untuk jalan kaki; pakaian untuk judo; pakaian untuk memancing; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk penggunaan teater; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk
senam; pakaian untuk seni bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di
tubuh digunakan sebagai pakaian dalam; pakaian wol; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas, gaun, sarung tangan, jaket,
jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi, pakaian kerja (overall),
piyama, celana, pakaian ponco, jas hujan, jubah, sarung, syal, kemeja , celana pendek, rok, skort, pakaian tidur, kaus kaki,
pita penahan keringat (sweat band), sweater, celana yang menyerap keringat, pakaian yang menyerap keringat, pakaian
renang, tank top, kaus oblong, pakaian olah raga (track suit), pakaian dalam (undergarment), rompi, jaket tahan angin dan
windshirt; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang menahan angin; pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian
yang mengikuti bentuk tubuh; pakaian yang menyerap keringat; pakaian yang terbuat dari kulit; pakaian yang terdiri atas
celana panjang dan jaket; pakaian yoga; pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup
kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan elemen atau bahan reflektif atau
neon; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian
dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-
shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; paku golf; pantalon;
para penyeberang memancing; paramentos [pakaian]; parcu; parka; pelaut; pelerine; pelindung kaki; pelindung kaki (celana);
pelindung matahari [headwear]; pelindung ruam termal; pelindung ruam termal untuk aerobik aqua; pelindung tumit untuk
sepatu; pelisses; pengantin pengantin wanita; penghangat kaki  (pakaian); penghangat leher; penghangat lengan [pakaian];
penghangat lutut [pakaian]; penghangat tangan [sarung tangan tanpa jari]; penghangat tubuh; penghangatan untuk kaki;
pengikat kaus kaki; penguat untuk sepatu; penjaga ruam; penjaga ruam untuk berselancar; penjaga ruam untuk olahraga air;
penjaga ruam untuk perlindungan sinar matahari; penutup dada khususnya untuk wanita (bustiers); penutup kepala; penutup
kepala untuk olahraga [selain helm]; penutup kepala, termasuk topi (caps), topi (hats), bandana, topi (bonnets); penutup
sepatu atau sepatu boot yang pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari
alas kaki); penutup sepatu, selain untuk keperluan medis; penutup untuk tabi; penutup wajah [pakaian], bukan untuk tujuan
medis atau sanitasi; penyangga kayu untuk bakiak gaya Jepang; penyangga pakaian; peralatan cuaca busuk; perangkat non-
tergelincir untuk sepatu bot dan sepatu; perangkat yang tidak tergelincir untuk alas kaki; perangkat yang tidak tergelincir untuk
booting; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu; perlengkapan besi untuk sepatu bot;
perlengkapan logam pelindung untuk sepatu dan sepatu bot; perlengkapan logam untuk bakiak kayu gaya Jepang;
perlengkapan logam untuk sepatu dan sepatu bot; piyama; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama rajut; piyama untuk
anak-anak; piyama untuk orang dewasa; piyama untuk pria; piyama untuk wanita; plimsolls; pompa [alas kaki]; ponco; ponco
hujan; pullover berkerudung; pullover bulu; pullover dari bulu domba; puncak jogging; puncak pemanasan; puncak tabung;
puncak topi; puncak turtleneck tiruan; puncak untuk orang dewasa; putte; rajutan [pakaian]; replika celana pendek sepak bola
Amerika; replika celana sepakbola Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; replika kaus kaki sepak bola Amerika; rok; rok
[pakaian bisnis]; rok atletik; rok celana; rok dalam; rok denim; rok golf; rok maxi; rok mini; rok pendek; rok rajut; rok tabung; rok
tenis; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit;
rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak; rompi scrimmage; rompi tahan angin; ruan; sabuk;
sabuk kulit [pakaian]; sabuk militer; sabuk pinggang [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sabuk untuk pria;
sabuk yang terbuat dari kain; sabuk yang terbuat dari kain [pakaian]; sabuk yang terbuat dari kulit; sabuk yang terbuat dari
kulit imitasi; sabuk yang terbuat dari tekstil; sandal; sandal bakiak; sandal balet [sepatu dansa]; sandal bayi; sandal dan sepatu
pantai; sandal dansa; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal jepit [alas kaki]; sandal kenyamanan khusus; sandal kulit; sandal
kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus; sandal lipat; sandal lipat wanita; sandal mandi; sandal pakai; sandal pantai;
sandal pedikur; sandal pedikur busa; sandal pelindung kaki; sandal plastik; sandal selop; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk mandi; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian]; sari; sarung; sarung tangan; sarung tangan
[pakaian]; sarung tangan berkuda; sarung tangan bulu; sarung tangan bulu tiruan; sarung tangan dengan ujung jari konduktif
yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat layar sentuh elektronik genggam; sarung tangan kamuflase; sarung
tangan kasmir; sarung tangan kulit; sarung tangan kulit domba; sarung tangan mengemudi; sarung tangan menjadi pakaian;
sarung tangan militer; sarung tangan musim dingin; sarung tangan pakaian; sarung tangan rajutan; sarung tangan sepeda;
sarung tangan ski; sarung tangan snowboard; sarung tangan tak berjari; sarung tangan terbuat dari kain, benang katun
rajutan; sarung tangan untuk memancing; sarung tangan untuk pakaian; sarung tangan untuk pengendara sepeda motor;
sarung tangan wetsuit; sarung tangan yang terbuat dari kulit, kulit atau bulu; selempang; selempang untuk dipakai; selendang
[pakaian]; selendang sebagai pakaian; selendang untuk di pantai; selimut dpt dipakai; selop; sendal; sendal flip-flop; sepatu;
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sepatu Hujan; sepatu Latihan; sepatu aqua; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
atletik untuk sepak bola; sepatu balet; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu berjalan;
sepatu berkuda; sepatu bersepeda; sepatu bola; sepatu bola voli; sepatu boot; sepatu boot bayi; sepatu boot berjalan; sepatu
boot karet; sepatu bot; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot dan sepatu; sepatu bot kerja; sepatu bot kerja untuk
industri; sepatu bot kulit domba; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot panjang yang bisa dipakai sampai betis
dan bahkan sampai dengkul; sepatu bot rugby; sepatu bot semata kaki; sepatu bot tahan air; sepatu bot tahan air untuk
memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk berkendara; sepatu bot untuk olahraga; sepatu
bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk wanita; sepatu bot
wellington [wellies]; sepatu bot yang ditutup dengan penutup baja; sepatu bot yang memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat;
sepatu bot yang tertutup baja; sepatu bowling; sepatu creeper; sepatu dan alas kaki; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa;
sepatu dansa ballroom; sepatu dari kulit imitasi; sepatu dari kulit sapi; sepatu datar; sepatu dek; sepatu dengan kait dan
tumpukan pita pengikat; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas
kaki; sepatu hak untuk sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk
stoking; sepatu hak-tinggi; sepatu handball; sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu hoki lapangan; sepatu hujan; sepatu jogging;
sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kasual; sepatu kayu; sepatu kayu [alas kaki]; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kertas
digunakan saat melewati detektor logam untuk menjaga kaki dan kaus kaki tetap bersih; sepatu kriket; sepatu kulit; sepatu
kulit domba; sepatu kulit untuk pria; sepatu kulit untuk wanita; sepatu lari; sepatu lari bergigi; sepatu latihan dari kulit; sepatu
luar terbuat dari karet dan kedap air; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu panjat
tebing; sepatu pantai; sepatu pantofel; sepatu pantofel pria; sepatu pantofel wanita; sepatu pemancing; sepatu pengantin
wanita; sepatu perawatan; sepatu platform; sepatu polo; sepatu renda; sepatu roda; sepatu roller self-balancing; sepatu salju;
sepatu sandal; sepatu santai; sepatu senam; sepatu sepak bola; sepatu ski; sepatu ski dan snowboard; sepatu ski-Apres;
sepatu slip-on; sepatu snowboard; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu thong; sepatu tinju; sepatu trek dan
lapangan; sepatu trekking; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk bayi; sepatu untuk latihan olahraga bola Barque pelota;
sepatu untuk orang dewasa; sepatu untuk pakaian santai; sepatu untuk pria; sepatu untuk voli kaki; sepatu untuk wanita;
sepatu voli kaki; sepatu wanita; sepatu yang dipakai pada acara semi formal sampai formal untuk wanita dan pria; sepatu yang
memiliki tutup/topi jari kaki yang diperkuat; sepatu yang terbuat dari kulit asli; sepatu yang tertutup baja; sepatu yoga;
seragam; seragam aikido; seragam atletik; seragam baseball; seragam judo; seragam karate; seragam olahraga; seragam
perawat; seragam sekolah; seragam seni bela diri; seragam taekwondo; seragam untuk olahraga tempur; seragam-seragam
hotel; serape; set pendek [pakaian]; setelan angin; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan bisnis; setelan celana untuk
wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); setelan ketel; setelan pakaian formal wanita; setelan pakaian yang
longgar dan hangat untuk olahraga; setelan pakistan; setelan rok; setelan untuk aktifitas luar ruangan musim dingin; setelan
untuk aktivitas luar ruangan musim dingin; setelan untuk olah raga; setengah boot; shift [pakaian]; shortalls; singlet; singlet
olahraga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sisipan tumit; skort denim; slip  pakaian dalam; slip ukuran penuh;
slipovers; sol [untuk sepatu dan sepatu bot]; sol alas kaki; sol asbes untuk alas kaki; sol dalam; sol karet atau bahan plastik
timbul; sol karet untuk jikatabi; sol sandal; sol sepatu; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk alas kaki; sol untuk sandal gaya
Jepang; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; sorban; sriwal (pakaian); steel-capped shoes;
stoking; stoking dan celana ketat tipis wanita; stoking setinggi lutut; stoking tubuh; stola; stola bulu tiruan; suge-gasa [topi topi];
sundresses; sunsuits; suspender [bretel]; suspender kaus kaki; suspender militer; suspender stocking; sweatbands;
sweatbands tenis; sweater bayi; sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal bahu; syal dan
jilbab; syal dari bulu; syal kapas; syal kasmir; syal leher; syal leher [muffler]; syal pashmina; syal renda; syal sutra; syal triko;
syal wol; syal yang melingkar di leher; tabard; tabi [Kaus kaki gaya Jepang]; tali bra [bagian dari pakaian]; tali celana; tali kaki
untuk zori [sandal gaya Jepang]; tali pengikat untuk bakiak kayu gaya Jepang; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian];
tams; tanaman denim; tanaman kargo; tanaman legging; tank top untuk olahraga; tankinis; tapak alas kaki dijual sebagai
komponen alas kaki; tas boot snowboard; tas kain non woven; tas khusus diadaptasi untuk sepatu bot berburu; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas khusus
diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus diadaptasi untuk sepatu snowboard;
tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki lapangan; tas sepatu golf; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu
kriket; tas sepatu sepak bola; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; terompah; thobes [jubah tradisional]; tips untuk
alas kaki; togas; topi; topi baseball; topi berbandul; topi bersepeda; topi berukuran kecil yang pas di kepala; topi bulu; topi bulu
tiruan; topi dan peci; topi dengan visor; topi ember; topi garnisun; topi golf; topi hujan; topi jari kaki [bagian dari alas kaki]; topi
kecil; topi kertas [pakaian]; topi koki; topi kulit domba; topi mandi; topi matahari; topi militer; topi militer dengan visor; topi
mode; topi olahraga; topi pantai; topi pelindung; topi pelindung panas matahari; topi pesta [pakaian]; topi pet [tutup kepala];
topi rajut; topi rajutan; topi renang; topi simpul; topi ski; topi stocking; topi toboggan; topi top; topi tukang pesona; topi untuk
anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; topi wol; topi yang dikenakan saat tidur; topi-topi hotel;
trainer (alas kaki); tubuh [pakaian]; tubuh kayu untuk bakiak gaya Jepang; tukang cukur smock; tuksedo; tumit timbul dari karet
atau dari bahan plastik; tunik; tuques; turban; turtleneck; tutup kepala anak-anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini;
tutup kepala kulit; tutup kepala termal; tutup kepala untuk pria; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici;
tutup kepala, yaitu, topi, topi memuncak, dan topi rajutan; tutus; twinset; unitard; ushankas [topi bulu]; valenki [sepatu boot
yang terbuat dari bahan wol felt]; visor (penutup kepala); visor (tutup kepala); visor menjadi headwear; waraji [Alas kaki
Jepang terbuat dari jerami]; wimples; wimples (pakaian); zori [sandal gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas
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:
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220
320
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD Green Office Park 6 lantai 2, Jl. Grand Boulevard, Kelurahan Sampora,
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Aplikasi Properti Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Lingkup + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengembangan perumahan; informasi konstruksi, modifikasi dan adaptasi pusat perbelanjaan; jasa konsultasi konstruksi

dan penyesuaian pusat perbelanjaan; jasa kontraktor properti; jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek bangunan;
jasa pengawasan konstruksi bangunan untuk proyek real estat; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan
pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya;
jasa teknik struktur (pembangunan); konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi dan renovasi bangunan dan struktur
lainnya; konstruksi pabean dan renovasi bangunan; konstruksi, pemasangan, pemasangan, perbaikan, renovasi, servis,
pemeliharaan dan pembongkaran ladang angin; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi bangunan; konstruksi, pemeliharaan
dan renovasi pekerjaan umum; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi properti; konversi kapal pesiar dan kapal, renovasi,
perbaikan dan perbaikan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan dan renovasi bangunan dan
struktur lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan dengan renovasi bangunan dan struktur lainnya; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan renovasi properti; layanan konsultasi, informasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pembangunan
pekerjaan umum; manajemen proyek pembangunan gedung di tempat [pengawasan konstruksi]; melayani, membersihkan dan
memperbaiki peralatan kimia; memberikan informasi terkait renovasi bangunan; memperbaiki pakaian dan memberikan
informasi yang berkaitan dengannya; mencuci, menyetrika, menghaluskan dan memperbaiki barang-barang tekstil untuk
digunakan kembali; menyediakan fasilitas cuci dan pengeringan; menyediakan informasi termasuk online mengenai
pembangunan gedung dan jasa perbaikan dan pemasangan; merenovasi dan membangun rumah untuk keluarga
berpenghasilan rendah; pembangunan dan pemeliharaan apartemen, studio, bungalow, vila, dan pondok; pembangunan dan
perbaikan gudang; pembangunan dan renovasi jembatan; pembangunan gedung dari subdivisi dan pengembangan tanah dan
bangunan pemukiman; pembangunan gedung kantor; pembangunan jalan, selokan dan sistem pasokan air; pembangunan
pameran dagang dan stan pameran; pembangunan pusat perbelanjaan; pengawasan renovasi bangunan; pengembangan
lahan (pembangunan); pengembangan perumahan (jasa pembangunan gedung); pengembangan properti (jasa gedung dan
pembangunan); pengembangan properti (jasa pembangunan gedung); pengembangan tanah dan bangunan pemukiman (jasa
pembangunan); penyediaan fasilitas binatu; perbaikan dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung
perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya; renovasi bangunan; renovasi bangunan dan
struktur lainnya; renovasi dan pemeliharaan pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat
tinggal dan pengembangan real estat lainnya; renovasi dan pemulihan bangunan; renovasi pakaian; renovasi, perbaikan dan
pemeliharaan kabel listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 18:17:30
540   EtiketJID2022067191

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD Green Office Park 6 lantai 2, Jl. Grand Boulevard, Kelurahan Sampora,
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Aplikasi Properti Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lingkup + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa koneksi saluran telekomunikasi; Jasa koneksi telekomunikasi di internet; Jasa koneksi telekomunikasi jaringan

informasi komputer global; Jasa penyediaan akses telekomunikasi dan tautan ke basis data komputer dan internet; Jasa
penyediaan informasi telekomunikasi; Jasa telekomunikasi untuk pendistribusian data; Jasa-jasa akses telekomunikasi;
Layanan Komunikasi Pribadi; Layanan Komunikasi nirkabel; Layanan informasi, nasehat dan konsultasi yang berkaitan
dengan layanan untuk komunikasi dengan cara elektronik, layanan untuk komunikasi dengan cara nirkabel, layanan
komunikasi internat, layanan telekomunikasi melalui jaringan komputer yang berkaitan dengan komunikasi informasi antara
bank data, layanan papan buletin elektronik [layanan telekomunikasi], layanan surat elektronik, menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global, informasi tentang telekomunikasi, konsultasi telekomunikasi, pengiriman pesan
dan gambar dengan bantuan komputer, transmisi file digital, menyediakan ruang obrolan internet, penyediaan forum secara
onlin, streaming data, streaming konten media digital di Internet, layanan telekonferensi, penyiaran nirkabel, transmisi berita,
relating to electronic payments, telecommunication services relating to wireless payments, providing online entertainment
forums, communication services between data banks menyediakan akses ke database, menyediakan akses pengguna ke
jaringan komputer global, penyewaan waktu akses ke jaringan komputer global, menyediakan tautan komunikasi on-line yang
mentransfer pengguna situs web ke halaman web lokal dan global lainnya, menyediakan saluran telekomunikasi untuk
layanan teleshopping, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan perdagangan, layanan telekomunikasi yang berkaitan
dengan pembayaran elektronik, layanan telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran elektronik, layanan
telekomunikasi yang berkaitan dengan pembayaran nirkabel, penyediaan forum hiburan secara online, layanan komunikasi
antara bank data; Layanan komunikasi antara bank data; Layanan komunikasi internet; Layanan komunikasi telepon seluler;
Layanan penyiaran internet, yaitu, penyiaran dan perekaman secara streaming dan langsung untuk materi audio dan video
dari acara dan pertemuan bagi para peserta jarak jauh, dan pendistribusian materi secara online yang berhubungan dengan

Halaman 672 dari 1012



layanan penyiaran dan perekaman; Layanan siaran televisi kabel; Layanan telekomunikasi, yaitu, jasa penyediaan
telekonferensi multimedia berbasis web, konferensi video, dan layanan pertemuan online yang memudahkan bagi pengguna
untuk melihat, berbagi, mengedit, dan mendiskusikan isi dokumen, data, dan gambar secara simultan
dan asynchronous (proses pengeksekusian kode yang tidak sesuai dengan urutan yang ada ) oleh para peserta melalui
browser web; Layanan yang memungkinkan orang untuk mengakses situs web melalui internet; Menyampaikan pesan
[elektronik]; Menyediakan akses ke situs web dalam jaringan global komputer dimana pihak ketiga dapat menawarkan
kegiatan dan layanan yang berkaitan dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesejahteraan dan pengguna dapat
memesan dan mendapatkan akses ke layanan yang ditawarkan tersebut; Menyediakan ruang obrolan internet; Penyediaan
portal situs web Internet di bidang teknologi dan pengembangan piranti lunak yang memungkinkan pengguna untuk melacak
dan mengelola inventaris peralatan dan perangkat lunak jaringan, memperoleh informasi tentang rilis piranti lunak, menerima
peringatan keamanan dan laporan gangguan piranti lunak, informasi perbaikan dan alat pemecahan masalah yang bersifat
online, piranti lunak diagnostik yang tidak dapat didownload yang disesuaikan untuk pengguna jaringan komputer dan
peralatan telekomunikasi.; Penyediaan portal situs web Internet yang menampilkan informasi di bidang teknologi informasi,
jaringan komputer, dan teknologi telekomunikasi; Transmisi data elektronik dan dokumen multimedia melalui terminal
komputer; Transmisi elektronik nirkabel atas data, gambar dan informasi; akses ke konten, situs web, dan portal; 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; jasa telekomunikasi yang disediakan
melalui platform dan portal internet untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para
pedagang eceran (retailers) dan para distributor; jasa telekomunikasi, seperti, panggilan menurut jadwal waktu yang telah
ditentukan (routing calls), pesan sms, notifikasi otomatis (push-notification) yang ditujukan kepada pihak ketiga setempat
mengenai operator kendaraan bermotor disekitar para pengguna telepon; jasa telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas
data, gambar, video dan mengirim dan menerima pesan digital melalui komputer global dan jaringan komunikasi; jasa
telekomunikasi, yaitu, transmisi elektronik atas suara, data, gambar, audio dan video dengan menggunakan jaringan
komunikasi nirkabel dan Internet; jasa-jasa telekomunikasi yang disediakan melalui platform-platform dan portal-portal internet
untuk platform business to business (B2B) yang memfasilitasi transaksi antara para pedagang eceran (retailers) dan
produsen; jasa/layanan telekomunikasi dan komputer jaringan peer-to-peer, yaitu, transmisi elektronik gambar, konten audio-
visual dan video, foto, video, data, teks, pesan, iklan, komunikasi dan informasi iklan media; jasa/layanan telekomunikasi,
yaitu, jasa/layanan transmisi dan penerimaan data melalui jaringan telekomunikasi; komputer membantu pengiriman pesan
dan gambar; komputer membantu pengiriman pesan, data, dan gambar; layanan komunikasi; layanan komunikasi dan
transmisi video dan audio; layanan komunikasi data melalui surat elektronik; layanan komunikasi elektronik; layanan
komunikasi interaktif; layanan komunikasi jaringan digital; layanan komunikasi jaringan komputer; layanan komunikasi nirkabel
broadband; layanan komunikasi seluler; layanan komunikasi telematik; layanan komunikasi telepon jarak jauh; layanan
komunikasi terkomputerisasi; layanan konferensi web; layanan olahpesan web; layanan penyiaran internet; layanan portal
internet; layanan telepon seluler; layanan telepon seluler nirkabel; menyediakan akses ke ruang obrolan Internet;
menyediakan akses ke saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; menyediakan akses ke situs web di Internet atau
jaringan komunikasi lainnya; menyediakan akses ke situs web interaktif pada jaringan komputer global; menyediakan akses
pengguna ke jaringan komputer global dan situs online yang berisi informasi tentang berbagai topik; menyediakan koneksi
telekomunikasi ke jaringan komputer global; menyediakan ruang obrolan Internet, forum Internet dan papan buletin elektronik
untuk pengiriman pesan di antara pengguna komputer terkait dengan olahraga elektronik; menyediakan ruang obrolan dan
forum internet; menyediakan saluran telekomunikasi untuk layanan teleshopping; pengiriman pesan dan gambar antara
perangkat telekomunikasi seluler; pengiriman pesan elektronik melalui situs web; pengiriman pesan singkat [SMS] antara
perangkat telekomunikasi seluler; penyedia akses ke website internet atau jaringan komunikasi lainnya; penyedia akses ke
website internet atau jaringan komunikasi lainnya untuk tujuan layanan belanja realitas virtual; penyediaan akses ke platform
perdagangan elektronik (situs web) untuk perdagangan elektronik; penyewaan waktu akses ke database dan pusat host
database videotext atau pengolahan data, termasuk oleh jaringan internet; penyiaran nirkabel; penyiaran program
teleshopping; siaran program televisi kabel; siaran televisi kabel; transfer data nirkabel melalui telepon seluler digital; transfer
informasi dan data melalui layanan online dan Internet; transmisi data dan dokumen elektronik di antara pengguna komputer;
transmisi data dan dokumen elektronik melalui terminal komputer dan perangkat elektronik; transmisi data dengan cara
elektronik; transmisi data elektronik; transmisi data elektronik dengan penyiaran video; transmisi data elektronik melalui tautan
satelit; transmisi data elektronik nirkabel; transmisi data melalui surat elektronik; transmisi data secara elektronik; transmisi
elektronik data terenkripsi; transmisi elektronik data, audio, video dan file multimedia; transmisi informasi melalui jaringan
digital; transmisi suara dan gambar antara perangkat telekomunikasi seluler; transmisi webcast===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
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Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BSD Green Office Park 6 lantai 2, Jl. Grand Boulevard, Kelurahan Sampora,
Kecamatan Cisauk, Kabupaten Tangerang, Banten, 15345

PT Aplikasi Properti Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara
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Nama Merek
Tipe Merek :
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Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua, Biru Muda, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Desain program komputer yang memanfaatkan kecerdasan buatan; 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);
Jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) berupa perangkat lunak untuk digunakan dalam komputasi melalui jaringan
global dan lokal; Jasa-jasa desain komputer; Jasa-jasa komputer; 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; 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 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 komputer, layanan dukungan komputer, layanan teknologi, dan layanan konsultasi; Layanan pemrograman
perangkat lunak komputer; Layanan teknologi informasi yang diberikan secara alih-daya; Penelitian teknis di bidang teknologi
informasi; Penyediaan informasi mengenai teknologi dan pemrograman komputer melalui suatu situs web; 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
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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; Perancangan dan pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile;
Perancangan, pemrograman dan pemeliharaan perangkat lunak komputer dari perangkat lunak untuk infrastruktur
pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak berbentuk layanan (SaaS); desain dan pengembangan program komputer;
desain dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi; desain personal digital assistants, alat pemutar media pribadi,
telepon mobile, telepon pintar dan kamera digital; desain program komputer; desain, pembuatan atau pemeliharaan program
komputer elektronik; duplikasi program komputer; duplikasi program komputer menjadi program perlindungan perangkat lunak
dan program keamanan; informasi, layanan konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; instalasi
program komputer; 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 konsultasi dan penelitian di bidang teknologi informasi; jasa konsultasi
informasi teknologi.; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP); 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-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 pemrograman komputer; jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat lunak untuk merekam data kesehatan; kompilasi program komputer; konsultasi teknologi dan layanan
informasi di bidang jaringan komputer dan jaringan transmisi data; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan
pengembangan program komputer; konsultasi yang berkaitan dengan desain dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi; layanan dukungan teknologi informasi, yaitu layanan help desk dan saran teknologi yang diberikan kepada
konsumen melalui hotline pendukung; 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, yaitu, layanan teknologi informasi yang dikelola dan dioperasikan untuk
pihak lain, yaitu, manajemen infrastruktur komputasi virtual, layanan jaringan virtual dan penyimpanan virtual; layanan
konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan pemrograman komputer; layanan teknologi
informasi; layanan teknologi informasi (TI) (perangkat keras komputer, desain perangkat lunak dan periferal dan konsultasi
teknis); manajemen sistem perangkat lunak dan informasi teknologi untuk pihak lain; memberikan informasi tentang teknologi
komputer dan pemrograman melalui situs web; memberikan informasi tentang teknologi komputer melalui situs web; membuat
dan merancang indeks informasi berbasis situs web untuk orang lain [layanan teknologi informasi]; menyalin program
komputer; pembaruan perangkat lunak pengolahan data; pembuatan dan pengembangan program komputer untuk
pemrosesan data; pembuatan program komputer; pemrograman program pengolahan data; penelitian di bidang teknologi
informasi; penelitian di bidang teknologi pengolahan data; penelitian, desain dan pengembangan teknologi informasi dan
komunikasi; pengeditan program komputer; pengembangan dan pembuatan program komputer untuk pengolahan data;
pengembangan perangkat lunak komputer di bidang aplikasi seluler; pengujian program 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; 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 aplikasi pemrograman antar muka (API) untuk
desain, pengembangan, dan menguji aplikasi perangkat lunak bergerak; penyedia layanan outsourcing di bidang konsultasi
teknologi informasi; penyedia layanan outsourcing di bidang teknologi informasi; penyediaan informasi mengenai teknologi dan
pemrograman komputer; penyediaan platform komputasi yang tidak dapat diunduh yang memungkinkan transmisi informasi /
data untuk komunikasi perangkat seluler; penyewaan program komputer; penyewaan program pengolahan data; penyewaan
program permainan komputer; perancangan, pemeliharaan, pengembangan dan pemutakhiran perangkat lunak komputer;
perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak telekomunikasi untuk konferensi video, audio,
dan web; perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk manajemen jaringan komputer, manajemen infrastruktur jaringan,
infrastruktur teknologi informasi, dan infrastruktur pusat data; perbaikan program komputer; rekayasa teknologi informasi;
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===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 18:52:40
540   EtiketDID2022067193

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Galaxy Raya No.6, Rt/Rw.006/009, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat , Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17145

PT. JARWINN FELICITI HOTAPEA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Media Marlina S.Sos.,
Jl. Ulujami Raya No. 16 Rt/Rw. 004/001, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOMZN + LOGO
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 : ===Alat putus-hubungan (MCB); Alat sistem navigasi, terdiri dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk
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digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Aparatus
untuk pengujian dan pemrograman sirkuit terpadu; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; KOTAK MCB; Kartu, disk,
kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Papan sirkuit audio-video;
Papan sirkuit yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera;
Pemutus Sirkuit Udara; Rel MCB; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; alat uji untuk menguji papan sirkuit
cetak; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu; chip set, yaitu chip set semikonduktor terutama
terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip sirkuit terpadu; inlet, yaitu kepingan sirkuit
terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam; kepingan sirkuit terpadu; komponen
elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; konektor untuk sirkuit elektronik; modul sirkuit terpadu; panel tembaga untuk papan
sirkuit; papan sirkuit; papan sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit
tercetak; papan sirkuit video; pemutus sirkuit; penguji sirkuit listrik; penutup sirkuit; piranti lunak dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sirkuit terintegrasi; sakelar pemutus listrik, sekering, atau
pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi peralatan listrik; semikonduktor sirkuit
terpadu; sirkuit driver elektronik; sirkuit elektronik; sirkuit integrasi; sirkuit kontrol elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk
kipas listrik; sirkuit kontrol elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit terpadu; sirkuit terpadu elektronik;
sirkuit terpadu skala besar; sirkuit terpadu untuk mengubungkan beberapa perangkat ke komputer induk melalui koneksi yang
sesuai dengan PCI (Interkoneksi Komponen Periferal); wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sirkuit terpadu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 18:54:10
540   EtiketDID2022067194

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Galaxy Raya No.6, Rt/Rw.006/009, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi Barat, Kota
Bekasi, Jawa Barat, 17145

PT. JARWINN FELICITI HOTAPEA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Media Marlina S.Sos.,
Jl. Ulujami Raya No. 16 Rt/Rw. 004/001, Kel. Pesanggrahan, Kec. Pesanggrahan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MIBET ENERGY + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Inverter yang digunakan pada

pembangkit tenaga surya; Konverter arus (listrik) pada energi matahari; Pengumpul energi surya untuk pembangkit listrik;
baterai isi ulang bertenaga surya; baterai matahari; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri; instalasi panel surya
untuk menghasilkan listrik; inverter surya; mesin deposisi untuk pembuatan baterai surya; panel surya dan pengumpul energi
surya untuk produksi listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya untuk produksi listrik; pembangkit koleksi tenaga
surya; pengendali inverter digunakan dalam pembangkit listrik tenaga surya; pengendali muatan tenaga surya; pengisi daya
baterai bertenaga surya; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk
menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan
untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk pembuatan membran baterai surya; peralatan untuk pengolahan
panas membran baterai surya; sel surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel surya silikon kristal; sistem pembangkit
listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; wafer matahari; wafer untuk sel surya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 19:11:08
540   EtiketDID2022067195

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Metro Kencana II blok O no. 8, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14340
Rony Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Smply.
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : sederhana.
591 Uraian Warna : hitam , putih, emas
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa agen penjualan untuk kosmetik; Jasa agen penjualan, yaitu, layanan toko ritel, layanan toko ritel online, layanan toko

grosir yang menampilkan kosmetik dan kit kosmetik; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa toko retail yang menjual
kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik perawatan
tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan
mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik;
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;
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Toko yang menjual kosmetik; 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===
===Parfum, eau de toilette; Sabun jerawat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan
jel untuk rambut; air parfum; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum air
wangi; parfum cair; parfum dan cologne; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; sabun batang; sabun cair; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun wajah; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; shampo rambut; shampoo ketombe; shampoo
pH netral; shampoo pH seimbang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 19:53:41
540   EtiketJID2022067196

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Cimandiri One, Jl. Cimandiri No. 1 Cikini Kecamatan Menteng Kota Jakarta
Pusat Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10330

Perhimpunan Alergi Dan Imunologi Indonesia (PERALMUNI)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tjut Sjahnaz Zahirsjah S.H
Bona Indah Business Center Unit 8-S, Jalan Karang Tengah, Blok B1, Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pelatihan Pelaksana Pelayanan Vaksinasi Internasional Dan ICV (P3VI)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, biru, putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa-jasa laboratorium ilmu kedokteran; 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; jasa penelitian dan pengembangan di bidang imunohistologi; jasa penelitian dan pengembangan di bidang
imunologi; jasa penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan vaksin dan obat-obatan; jasa-jasa laboratorium ilmu
kedokteran, ialah jasa-jasa ilmu pengetahuan, pengujian dan penapisan (screening) ialah pengujian plasma darah manusia
untuk keamanan dan kwalitas; konsultasi pengembangan produk untuk penemu di bidang kedokteran; layanan penelitian dan
pengembangan yang berkaitan dengan vaksin; persiapan sampel imunohistologis untuk analisis di laboratorium penelitian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 19:59:50
540   EtiketDID2022067197

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BUDI MULIA RT.009/RW.008 KELURAHAN PADEMANGAN BARAT,
KECAMATAN PADEMANGAN - JAKARTA UTARA - DKI JAKARTA, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SUGIMAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEETO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HIJAU, PUTIH, MERAH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di bidang

musik; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah
direkam sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital
lainnya; CD, DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; Cakram magnetik, pita magnetik,
kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi;
Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk
penggunaan di bidang gambar; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik,
kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; DVD; DVD (Digital
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Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang telah direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan
komputer; DVD dan media perekaman digital lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan;
DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong;
DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD pra rekam yang menampilkan film fantasi permainan dan atau kartun fantasi;
DVD pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan
musik; DVD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; Drive DVD; Kamera CCTV; Kartun animasi yang direkam pada
DVD, CD dan file video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kasing
DVD; Klip audio, klip video dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Media digital, yaitu, DVD yang
direkam sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik
dan hiburan musik; Pembakar DVD; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar dan perekam DVD;
Perangkat Televisi Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perekam DVD; Sistem komponen audio terdiri
dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker
(equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Video game; Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD
pra-rekam; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara dan manual dengan kemampuan
asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan konten multimedia, untuk mengontrol
televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming)
media digital; amplifier akustik; amplifier audio; amplifier stereo; antena; audio dan video analog dan rekaman digital pada
kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; cakram audio video, dan DVD yang
menampilkan musik, komedi,
drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi; case diadaptasi untuk pemutar DVD; case untuk compact disc atau DVD; disk video pra-rekam, kompak disk, DVD,
dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga
elektronik; kabel jack; kabel relay radio; kabel, listrik; komponen audio; kosong rekaman DVD; kotak musik, perekam dan
pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan DVD; microfiche;
microphone listrik; pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemutar DVD portabel; penerima audio; penerima
televisi [TV set]; pengeras suara; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi,
monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital;
perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi); perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan
konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel,
dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD,
pemutar disc optik; radio untuk kendaraan; rekaman fonograf yang telah direkam sebelumnya, compact disc yang telah
direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam sebelumnya, kaset video yang telah direkam sebelumnya, DVD dan kaset
audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya menampilkan hiburan olahraga; rekaman piringan hitam, kaset DVD dan
video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu magnetik; speaker; stand loudspeaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

03/09/2022 20:02:46
540   EtiketDID2022067198

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 :

: CSH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu Abu, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengeras suara; Penguat suara; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik; balancers penguat ganda; equalizers

[peralatan audio]; kabel mikrofon; mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi;
mikrofon untuk perangkat komunikasi; mixer mikrofon; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; pengeras suara dengan
amplifier built-in; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; prosesor suara; prosesor suara digital;
sistem loudspeaker; sistem speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara;
transformator daya elektronik; transformator step-down; transformator step-up; transformator tegangan listrik; unit
loudspeaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 15:55:18
540   EtiketDID2022067240

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERMATA PERING , Kabupaten Gianyar, Bali
kevin ariyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: ELITE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MEWAH
591 Uraian Warna : WARNA WARNI
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===kandang untuk hewan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat membawa hewan peliharaan untuk hewan

kecil
(selain kandang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 15:59:30
540   EtiketDID2022067241

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERMATA PERING, Kabupaten Gianyar, Bali
kevin ariyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PET ROYAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===kandang untuk hewan; kandang untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat membawa hewan peliharaan untuk hewan

kecil
(selain kandang)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 16:02:46
540   EtiketDID2022067242

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: permata pering, Kabupaten Gianyar, Bali
kevin ariyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIND PET
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kotoran kucing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 16:05:40
540   EtiketDID2022067243

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: permata pering, Kabupaten Gianyar, Bali
kevin ariyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PET ROYAL
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH DAN MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan, cambuk, pelana; tali untuk hewan; tali untuk melatih hewan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 16:09:20
540   EtiketDID2022067244

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERMATA PERING, Kabupaten Gianyar, Bali
kevin ariyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELITE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MEWAH
591 Uraian Warna : WARNA WARNI
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===popok untuk hewan peliharaan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 17:18:10
540   EtiketDID2022067246

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ged. STP IPB University Jl. Taman Kencana No. 3, Kota Bogor, Jawa Barat
Institut Pertanian Bogor, Dr. Bayu Eka Yulian, SP., M.Si

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jenthik
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ransel, tas carry all dan tas perjalanan; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas kecil perlengkapan

kosmetik/mandi untuk bepergian; dompet serbaguna [tas]; ransel [tas sekolah Jepang]; tas; tas belanja pakai ulang; tas
berpergian; tas buku sekolah; tas kerja; tas perjalanan; tas sekolah; tas tangan; tas tangan untuk wanita; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 17:26:47
540   EtiketDID2022067247

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Nusantara GE-3 Lingk. Condro Selatan RT.004 RW.012 Kaliwates, Jember, Jawa
Timur, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 68133

Erwin Christian

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WL Kuda Terbang dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, biru tua, biru muda, emas, kuning, nila, coklat, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Panci dan wajan masak [non-listrik]; Peralatan masak; Periuk  (pot) panas bukan dipanaskan listrik; Wajan ceper

(peralatan masak); kuali; panci; panci dan wajan masak, non-listrik; panci dan wajan portabel untuk berkemah; panci dan
wajan untuk masak; panci masak; panci masak non-listrik; panci masak, non-listrik; panci penggorengan; panci wajan;
peralatan masak [panci dan wajan]; wajan; wajan [peralatan memasak]; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan
ceper non-listrik; wajan non-listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 19:08:28
540   EtiketJID2022067249

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Jeruk Purut No.23 RT.006/003 Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
Deddy Mahendra Desta
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DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NAMANYA JUGA ORANG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan dan gambar berwarna Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan-bahan produksi, persiapan, presentasi dan distribusi periklanan, promosi, publisitas dan pemasaran; Iklan melalui

media elektronik; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan secara online melalui jaringan-
jaringan komputer; Jasa periklanan dan pemasaran yang dilakukan dengan metode komunikasi pemasaran secara tidak
langsung, yaitu, melalui media sosial, mesin pencari pemasaran, pertanyaan seputar pemasaran, pemasaran melalui internet,
pemasaran secara mobile, pembuatan blog dan bentuk-bentuk pasif lainnya, saluran-saluran komunikasi yang bisa dibagikan
atau viral; Jasa 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, 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; Periklanan untuk orang lain melalui
komputer dan jaringan komunikasi; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu memproduksi
rekaman audio visual promosi; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan
televisi; Produksi keperluan periklanan visual; Produksi rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk
tujuan publisitas; desain, kreasi, persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; distribusi materi
iklan dan penyebaran pesan iklan; iklan komersial; 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 olahraga, musik, dan acara budaya
lainnya; iklan, promosi, dan layanan keagenan; 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
periklanan; jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran
on-line; jasa produksi iklan; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk olahraga, musik
dan hiburan; jasa toko ritel online yang menampilkan konten digital, karya audiovisual, film, dan pertunjukkan televisi; jasa-jasa
toko ritel online menampilkan konten audio, video, dan audiovisual yang direkam dan diunduh sebelumnya; layanan iklan dan
manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau
tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan
layanan penjualan ritel yang disediakan pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja
korespondensi, belanja rumah) media untuk pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan
aksesoris optik, barang dan perlengkapan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran;
pengelompokan atas nama pihak ketiga dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris
pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga
serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara
praktis; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang dan wadah makanan,
pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek, celana, celana pendek,
celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang menonjol berfungsi  untuk
melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan
koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan action figure, jam tangan mainan;
layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan promosi dan iklan melalui internet; 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; mempromosikan barang dan jasa orang lain dengan
mengatur sponsor untuk mengafiliasi barang dan jasa mereka dengan kompetisi olahraga; 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; mengadakan
pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh
pengguna, dan iklan online; 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;
persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; produksi bahan iklan; produksi dan distribusi
iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan radio dan televisi; produksi iklan
televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan; produksi materi iklan dan iklan;
promosi acara hiburan; 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 kompetisi dan acara
olahraga; publisitas iklan industri dan komersial; sponsor promosi acara hiburan; sponsor promosi acara olahraga; sponsor
promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan turnamen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 19:16:42
540   EtiketDID2022067250
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pembangunan III no. 11, rt.10/ rw. 002, Kel. Petojo Utara, Kec. Gambir, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10130

CONNY MARYATI KALUKU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: C'MITRAS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : KUNING, MERAH DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Nasi dalam kemasan; kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 19:18:57
540   EtiketDID2022067251

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN KERSIK PUTIH INDAH BLOK B5 NO.8, RT 008, RW 010, KEL/DESA
KERSIK PUTIH KECAMATAN BATU LICIN,KABUPATEN TANAH BUMBU,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN, Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan,
72215

KARMILA SUSANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABI MINERAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA, PUTIH, BIRU MUDA, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 19:33:43
540   EtiketJID2022067252

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NGINDEN KOTA III/30A, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60284
PT. MAHAKARYA PRATAMA MEDIKA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREEMED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU TUA GRADASI KE BIRU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perdagangan besar alat laboratorium, farmasi dan kedokteran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 19:37:19
540   EtiketDID2022067253

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl. PETOJO ENCLEK X/41 RT.11/RW.07, PETOJO SELATAN, Kota Administrasi
Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10160

NURHAIDA FAHMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : DANUFA
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : COKLAT DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 19:53:13
540   EtiketDID2022067254

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BOJONG DEPOK BARU MC/15 RT.001/RW.020, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
16922

VONNY PURWANTY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VAFARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH DAN HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk olahan daging sapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 20:23:00
540   EtiketDID2022067255

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Gedong Panjang no.02 Kel.Pekojan , Kec. Tambora, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11240

ANGGA YAHYA KUSUMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: B3U
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Ungu, Merah, Abu Abu, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kopi bubuk; Kopi seduh; kopi instan; kopi rempah; minuman dengan bahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 20:37:23
540   EtiketDID2022067256

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boulevard Artha Gading, Sentra Bisnis Artha Gading, Blok A7D No. 18 Kelapa
Gading, Jakarta Utara 14240, Indonesia, RT.18/RW.8, Kelapa Gading Barat, Kelapa
Gading, RT.18/RW.8, Klp. Gading Bar., Kec. Klp. Gading, Kelapa Gading, Daerah
Khusus Ibukota Jak, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14240

JENNY WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sagofood
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau , Putih , Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Es kristal; Es silinder; Mie; Muffins; Sediaan hidangan pasta; Sediaan pasta; bagel multigrain; bahan pengganti marzipan;

biskuit bawang; bubuk mustard [rempah-rempah]; bubuk untuk membuat es krim; bubur gandum; campuran muffin; campuran
untuk membuat teh; campuran untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat
teh kombucha; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran
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untuk sediaan saus; cokelat yang mengandung susu; dekorasi marzipan untuk kue; es krim tanpa-susu; gandum, diolah;
garam bawang; gula gula non-obat; gula muscovado; havermut; kue gandum; kue millet; kue nougat; kulit pai meringue;
makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau sayuran; makanan disiapkan
terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan penutup muesli; makanan siap saji berbahan dasar mie; marinades (cairan
yang memberikan rasa asin); marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones; meringues
(kue); microwave popcorn; mie yang mengandung larva serangga; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan;
minuman sediaan berbahan dasar kakao; minuman sediaan berbahan dasar kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue);
mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; molase untuk makanan; moster; mugi-cha
[teh barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari
cangkang kacang manis yang mengandung selai kacang manis]; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki
[pancake gurih Jepang]; onigiri [bola nasi]; orecchiette (pasta); oregano, dikeringkan; pai daging; pai daging cincang; pasta
kacang miso; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; permen gula tanpa obat; permen karet tanpa
obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen rasa mint; praline (permen); rempah-rempah bubuk; roti
multigrain; saus daging; saus maple (salad); sediaan krim kocok yang kental; sediaan malt barley untuk digunakan dalam
membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; serpihan Oat; sirup maple; sirup maple [pemanis alami];
sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup topping maple; snack bar berbasis muesli; sushi norimaki;
tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; teh hijau nanah mint; teh oolong [teh Cina]; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh
susu, teh yang mendominasi; tepung kacang; tepung kacang hijau; topping marshmallow===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

04/09/2022 20:43:40
540   EtiketJID2022067258

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.Jeruk Purut No.23 RT.006/003 Cilandak Timur, Kota Administrasi Jakarta Selatan,
DKI Jakarta

Deddy Mahendra Desta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINCENT and DESTA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Kata "and" artinya "dan"
591 Uraian Warna : Tulisan kedua nama orang menggunakan huruf kapital berwarna Kuning kecoklatan dan tulisan kata sambung "and" berwarna

Hitam, dengan background keseluruhan tulisan berwarna Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi komersial lisensi musik pihak lain; Informasi niaga; Jasa agen penjualan tiket; 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
penjualan eceran kartu pra-bayar pihak ketiga untuk pembelian konten multimedia dan konten untuk permainan komputer dan
permainan video yang dapat diunduh; 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
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris untuk keperluan olahraga; Jasa toko ritel yang
menawarkan barang-barang pakaian, sepatu, tutup kepala, alat dan asesoris olahraga; Layanan agen informasi komersial,
melalui internet; 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 lisensi
musik, yaitu, administrasi komersial dari lisensi musik lainnya; Layanan pemasaran periklanan dan promosi yaitu memberikan
informasi mengenai diskon kupon rabat voucher tautan ke situs web ritel orang lain dan penawaran khusus untuk barang dan
jasa orang lain; Layanan pengaturan acara [mengorganisir pameran atau pamern dagang untuk tujuan komersial atau
periklanan]; Layanan promosi yang berhubungan dengan acara eSports; 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 yang menampilkan musik dan video pra - rekaman yang dapat diunduh; Mengatur dan menyelenggarakan acara
khusus untuk tujuan komersial promosi atau periklanan; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, acara dan eksibisi untuk
tujuan bisnis; Mengorganisir mempromosikan mengatur dan menyelenggarakan acara khusus pameran dan pameran dagang
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untuk tujuan komersial promosi atau periklanan; Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk
tujuan komersial atau iklan; Menyediakan acara promosi melalui video streaming langsung; Menyediakan informasi, berita,
dan komentar di bidang bisnis hiburan; Penyediaan informasi komersial melalui internet global; Penyediaan informasi
komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi konsumen melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi
periklanan melalui jaringan komputer global; Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala
melalui situs web online; Penyediaan jasa layanan informasi publisitas; Penyelenggaraan acara untuk keperluan komersial
dan iklan; Periklanan, pemasaran, dan promosi barang dan jasa pihak lain dalam kaitannya dengan video game dan olahraga
elektronik; Persiapan dan penyajian tayangan audio visual untuk tujuan periklanan yaitu memproduksi rekaman audio visual
promosi; Produksi film iklan dalam bentuk videotape/rekaman video; Produksi film-film komersial/iklan televisi; Produksi
rekaman video untuk tujuan periklanan; Produksi rekaman video untuk tujuan publisitas; iklan dan layanan informasi
komersial; 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 olahraga, musik, dan acara
budaya lainnya; informasi komersial dan saran untuk konsumen dalam pilihan produk dan layanan; informasi, layanan
konsultasi dan konsultasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis dan administrasi bisnis yang disediakan secara online
atau melalui Internet; internet dan layanan situs belanja ritel online yang menampilkan streaming atau konten audio-visual
yang dapat diunduh di bidang berita, hiburan, olahraga, komedi, drama, musik, dan video musik; jasa agensi talent
(manajemen bisnis seniman pertunjukan); jasa periklanan dan promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel,
televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa promosi penjualan atas barang-barang dan jasa-jasa melalui sponsor untuk
olahraga, musik dan hiburan; 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 toko retail secara online berupa
rekaman suara musikal, rekaman suara musikal yang dapat diunduh, T-shirt, pakaian, penutup kepala, dan alas kaki;
kompilasi dan penyediaan informasi bisnis; kompilasi, produksi, dan penyebaran materi iklan; layanan berbasis langganan
menampilkan musik dan video yang direkam sebelumnya yang dapat diunduh; layanan berlangganan, yaitu, penyediaan
langganan teks, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia, yang disediakan melalui Internet dan jaringan elektronik
dan komunikasi lainnya; layanan iklan dan informasi komersial yang disediakan melalui Internet; layanan iklan dan promosi
dan layanan informasi yang berkaitan dengannya; layanan informasi komersial disediakan melalui Internet; layanan informasi
yang berkaitan dengan pekerjaan dan peluang karier; layanan informasi yang berkaitan dengan periklanan; layanan
pemasaran dan branding, yaitu strategi konten dan rencana komunikasi; layanan pemesanan online yang menampilkan musik
dan video yang direkam sebelumnya; layanan penjualan eceran (atau grosir) dan layanan penjualan ritel yang disediakan
pada media (internet), seluler, nirkabel atau jarak jauh yang terhubung (belanja korespondensi, belanja rumah) media untuk
pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu, topi, produk dan aksesoris optik, barang dan perlengkapan
olahraga, tas olahraga serbaguna, barang dan aksesoris olahraga dan kebugaran; pengelompokan atas nama pihak ketiga
dari berbagai produk (tidak termasuk transportasi mereka) yaitu pakaian, aksesoris pakaian, sepatu, aksesoris untuk sepatu,
topi, produk dan aksesoris optik, barang dan peralatan olahraga, tas olahraga serbaguna, barang olahraga dan kebugaran dan
aksesoris, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membelinya secara praktis; layanan ritel online untuk musik dan film
yang dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan ritel online untuk musik digital yang dapat diunduh; layanan ritel untuk
file musik yang dapat diunduh; layanan toko grosir yang menampilkan file musik yang dapat diunduh; 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 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 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 konten digital; layanan toko ritel
online yang menampilkan konten multimedia; layanan toko ritel online yang menampilkan konten realitas virtual dan media
digital yaitu musik pra-rekaman video gambar teks karya audiovisual dan perangkat lunak game virtual dan augmented reality;
manajemen bisnis acara hiburan dan presentasi; manajemen bisnis pemain musik; manajemen bisnis seniman pertunjukan;
manajemen bisnis seniman pertunjukan, pemain musik dan/atau musisi; memberikan informasi bisnis melalui Internet;
memberikan informasi bisnis melalui jaringan komputer global; memberikan informasi bisnis melalui situs web; memberikan
informasi komersial kepada konsumen; memberikan informasi komersial melalui jaringan komputer global; memberikan
informasi komersial yang berkaitan dengan perusahaan di bidang manajemen perjalanan dan industri perjalanan; memberikan
informasi konsumen yang berkaitan dengan barang dan jasa; memberikan informasi melalui Internet yang berkaitan dengan
penjualan mobil; memberikan informasi pemasaran melalui situs web; memberikan informasi produk konsumen melalui
Internet; memberikan informasi tentang analisis atau hasil untuk kecenderungan menonton program televisi; memberikan
informasi tentang produk melalui jaringan telekomunikasi untuk tujuan periklanan dan penjualan; 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; mempromosikan penjualan barang dan jasa orang lain melalui acara
promosi; mempromosikan penjualan tiket dan hak istimewa VIP untuk paket hiburan langsung; mengadakan pameran dagang
untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan
online; mengatur berlangganan media untuk pihak lain, menjual musik secara daring dalam bentuk media digital atau
tersimpan; mengatur dan melakukan acara promosi; mengatur dan melakukan pameran dan pertunjukan komersial; 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 untuk tujuan komersial, promosi atau periklanan; mengatur, mempromosikan dan
menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk tujuan bisnis; menyediakan direktori
informasi komersial on-line di Internet; menyediakan fasilitas online untuk live streaming video dari acara-acara promosi;
menyediakan informasi online dan konten multi-media dalam bentuk artikel komentar serta presentasi audio dan video untuk
wirausahawan dan investor di bidang bisnis; menyediakan layanan berlangganan musik online; menyediakan layanan
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informasi direktori komersial online; negosiasi transaksi komersial untuk seniman pertunjukan, musisi dan/atau pemain musik;
organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan komersial, promosi dan periklanan; pemberian informasi
dan saran kepada konsumen mengenai pemilihan produk dan barang yang akan dibeli; pengaturan acara, pameran, pekan
raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan komersial atau
periklanan; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi komersial; penyediaan informasi komersial
melalui Internet; penyediaan informasi kontak komersial dan bisnis melalui Internet; penyediaan informasi produk dan jasa
untuk penjualan komersial; 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;
periklanan, pemasaran dan mempromosikan barang dan jasa milik orang lain dengan cara menyediakan peralatan foto dan
video di acara-acara khusus; persiapan, produksi, dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; produksi bahan
iklan; produksi dan distribusi iklan radio dan televisi; produksi film iklan; produksi iklan; produksi iklan radio; produksi iklan
radio dan televisi; produksi iklan televisi; produksi iklan televisi, radio dan online; produksi iklan, yaitu, produksi bahan iklan;
produksi materi iklan dan iklan; promosi acara hiburan; promosi acara pihak lain; 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 kompetisi dan acara olahraga; promosi konser musik; sponsor promosi acara hiburan;
sponsor promosi acara musik; sponsor promosi acara olahraga; sponsor promosi acara olahraga elektronik, kompetisi, dan
turnamen; sponsor promosi konser musik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 09:49:06
540   EtiketJID2022067312

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TELUK GONG RT/RW 005/008, KEL. PEJAGALAN. KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

FREDIE TAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Rahmatillah S.H.
JL. ABDUL GANI, KOMP. BPKP II NO. 7A, RT/RW 06/05 KEL. CEMPAKA PUTIH,
KEC. CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN 15412

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BC MART
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; TOKO SERBA ADA; Toko minuman non-alkohol; Toko minuman panas

dan dingin; Toko yang menjual pakaian; Toko yang menjual pencuci mulut berupa es dan buah; 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 toko online yang menampilkan jasa Pengaturan dan perjalanan wisata diving dan
snorkeling di Pulau tujuan komersil; toko; toko grosir; toko roti; toko swalayan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 09:49:15
540   EtiketDID2022067313

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. DAMPIT RT 002 RW 004 DESA SUMBEREJO KECAMATAN LAMONGAN,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur

DWI SHELA TIFANY PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LASSHEL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MOKA, 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; 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;
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Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk menghilangkan minyak
wajah; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion pijat wajah; Losion susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk wajah; Maker
wajah (Kosmetik); Masker Wajah; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih pori-pori; Masker
wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Pembersih Wajah
[Cleanser]; Pembersih wajah; Pembersih wajah (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk-produk makeup, seperti, makeup mata, penghapus makeup mata, pensil mata,
perona mata, eyeliner, maskara, bedak wajah, alas bedak dan alas bedak cair, perona wajah berbentuk krim, cairan atau
bubuk, lipstik dan pensil untuk bibir, cat kuku, penghapus cat kuku; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun Mandi;
Sabun cair wajah; Sabun jerawat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sampo rambut
3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan
tanpa obat; Sediaan kosmetik seperti semprotan tangan, gel tangan, larutan tangan, pelembab, lotion, toner & astringen,
larutan alkohol, sabun mandi dalam bentuk cair, bentuk batangan & bubuk, krim, sediaan deodoran dan anti-keringat.;
Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan perawatan wajah; Sediaan tata rias wajah; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan perawatan kulit non-medis, yaitu, krim
wajah, krim mata, pembersih wajah, losion dan minyak, losion untuk tubuh, pelembab dan penyegar kulit, gel, pembersih, dan
masker untuk digunakan pada wajah dan tubuh, krim pencukur; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah
(kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Tisu penyerap untuk wajah; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; barang-barang toilet (toilet articles),
yaitu, sabun dan air toilet; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bubuk kosmetik,
krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa pembersih tubuh
dan wajah; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cat wajah; concealer wajah; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esens wajah; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk wajah; gel untuk wajah tidak mengandung
obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kapas
kecantikan; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan,
bedak wajah, penyamar noda pada wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam
bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik, yaitu, susu, losion,
gel dan bubuk untuk wajah, gel dan bubuk untuk tubuh dan tangan; krim anti-penuaan untuk wajah; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan
balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk
untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit wajah; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan
tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan
kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; lilin untuk keperluan kecantikan; losion pemutih kulit wajah; losion
pengelupasan untuk wajah; losion tubuh dan wajah; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; lotion kecantikan; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
make-up untuk wajah dan tubuh; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, krim dan minyak untuk membersihkan kulit, krim kulit, krim untuk
menghilangkan noda, krim mata, losion kulit, losion wajah, losion tubuh, pelembab kulit, krim malam, pengklarifikasi kulit,
sediaan untuk tanning matahari, sediaan perawatan matahari bukan medis, kapas untuk kecantikan; masker kecantikan,
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
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penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit
mati diwajah; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan untuk memutihkan dan mencuci sediaan-sediaan untuk
membersihkan, mengkilatkan, membuang lemak sabun, wangi-wangian, minyak sari, kosmetik, minyak rambut bahan-bahan
pemeliharaan gigi; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum untuk wajah tidak mengandung obat;
serum wajah; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; susu kecantikan; susu pelembab untuk
pemutih kulit wajah; susu pembersih wajah; susu wajah dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu
wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya
untuk wajah tidak mengandung obat; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah; toner
untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 09:49:49
540   EtiketDID2022067314

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kebantenan VIII RT 2 RW 4 No.44 Gang Kaswari IV, Kel. Semper Timur, Kec.
Cilincing, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14130

MUHAMMAD HAMZAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kebab Montok SENSEI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : JINGGA,MERAH,PUTIH,HITAM,HIJAU,ABU-ABU,COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kebab shish (daging)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 09:57:19
540   EtiketJID2022067316

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TELUK GONG RT/RW 005/008, KEL. PEJAGALAN, KEC. PENJARINGAN, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

FREDIE TAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Rahmatillah S.H.
JL. ABDUL GANI, KOMP. BPKP II NO. 7A, RT/RW 06/05 KEL. CEMPAKA PUTIH,
KEC. CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN 15412

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JJ ISLAND
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa klub musik; jasa klub penggemar; klub pantai; layanan hiburan klub malam; layanan klub hiburan; layanan klub

kesehatan dan rekreasi; layanan klub malam; layanan klub malam [hiburan]; layanan klub perjamuan; layanan klub siang;
pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa
dan klub malam; penyediaan rekreasi klub, fasilitas olahraga dan ruang senam; pertunjukan teater dan musikal disediakan di
diskotik dan klub malam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 09:57:53
540   EtiketDID2022067317

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lettu Suyitno No. 89-A Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
PT. REALFOOD WINTA ASIA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REALFOOD SPORTE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk kacang kedelai; Jeli; Konsentrat dan isolat protein kedelai; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan

dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Minuman berbahan dasar susu
yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Protein kedelai; Protein untuk konsumsi manusia; Protein untuk
penggunaan sebagai suatu bahan tambahan makanan; Sari sarang burung; Susu protein; bubuk berbahan dasar susu yang
diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk membuat protein yang dikocok (protein shakes); edamame (kacang-
kacangan), diolah; jeli siap saji; jeli untuk makanan; kacang polong olahan; kacang polong, diolah; konnyaku; minuman
berbahan dasar kacang polong [bahan pengganti susu]; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman pengganti makanan
yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; protein susu untuk konsumsi manusia; protein whey; sarang burung yang
bisa dimakan; snack bar berbasis kacang dan biji; susu berbahan dasar kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu
kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu; susu kacang
untuk keperluan kuliner; susu yang diperkaya protein===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 09:59:06
540   EtiketJ052022067318

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUB. H. BASTARI LR. BUDI MULIA 4 RT/ RW 026/006 KEL. SILABERANTI
KEC. JAKABARING, Kota Palembang, Sumatera Selatan

AMIR HAMZAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: amangamir COLLECTION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Biru Donker
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan eceran dan grosir untuk tas dan dompet; Penyediaan layanan pemesanan yang berkaitan dengan pakaian, alas

kaki dan headwear melalui telepon, faksimili, situs web online, aplikasi mobile internet dan sarana elektronik lainnya; Toko
alat-alat olahraga; Toko barang pernak pernik/aksesoris; Toko distro; Toko yang menjual pakaian; layanan eceran atau grosir
untuk barang olahraga; layanan eceran atau grosir untuk kain tenun; memasarkan barang dan jasa orang lain;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:03:42
540   EtiketDID2022067319

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: IVORY PARK BLOK B NO V, Kabupaten Demak, Jawa Tengah, 59567
NOVIANA ADINDA PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BY ADINDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Pink, Putih, Krem
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Bawahan sebagai pakaian; Busana Muslim; Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter,

hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab, pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung
tangan; Hijab; Hijab olahraga; Ikat kepala (pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian; Pakaian [pakaian]; Pakaian bawahan,
celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian
renang; Pakaian bersepeda; Pakaian dari bahan spandek; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian luar; Pakaian muslim;
Pakaian wanita; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana
panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur;
Tudung kepala (Pakaian); Tudung kepala wanita (pakaian); baju busana muslim; baju rajut; baju rajut (pakaian); band leher
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[bagian dari pakaian]; bando [pakaian]; bawahan sebagai pakaian; celana pakaian; celana panjang [pakaian kantor]; dalaman
jilbab; gaun [pakaian bisnis]; jilbab; kaus [baju ketat]; kaus [pakaian]; kepala membungkus [pakaian]; kerudung; kerudung
[pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian dalam; pakaian dalam
panjang; pakaian dalam wanita; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian formal; pakaian jadi; pakaian latihan (olah
raga); pakaian luar untuk wanita; pakaian mode/fesyen; pakaian olah raga; pakaian olahraga; pakaian olahraga muslim;
pakaian rajut; pakaian santai; pakaian tidur; pakaian tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk
olahraga; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam;
pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia; pakaian, alas kaki dan tutup kepala; pakaian, alas kaki, tutup kepala;
rajutan [pakaian]; rok [pakaian bisnis]; syal dan jilbab===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:03:50
540   EtiketJID2022067320

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Jamhari I No. 59, RT. 015 RW. 002, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Yanlie Febriyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Binsar P. Sihotang S.H.,
Komplek DKI Blok E Nomor 13  Kembangan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PC PROCHAMPS + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Toko alat-alat olahraga; Toko

olahraga; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; layanan grosir untuk artikel olahraga; layanan ritel disediakan
oleh toko barang olahraga; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan waralaba dan ritel; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian
waralaba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:09:03
540   EtiketJID2022067321

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. H. Jamhari I No. 59, RT. 015 RW. 002, Kel. Angke, Kec. Tambora, Jakarta Barat,
Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Yanlie Febriyanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Binsar P. Sihotang S.H.,
Komplek DKI Blok E Nomor 13  Kembangan Kota Jakarta Barat  Dki Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PROCHAMP + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, merah, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen waralaba; Jasa pemesanan dan pembelian barang secara online; Toko alat-alat olahraga; Toko

olahraga; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; layanan grosir untuk artikel olahraga; layanan ritel disediakan
oleh toko barang olahraga; layanan ritel untuk peralatan olahraga; layanan toko grosir menampilkan peralatan olahraga;
layanan toko grosir online yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko grosir online yang menampilkan peralatan
olahraga; layanan toko grosir yang menampilkan artikel olahraga; layanan toko ritel menampilkan peralatan olahraga; layanan
toko ritel yang menampilkan artikel olahraga; layanan waralaba dan ritel; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian
waralaba===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:09:32
540   EtiketDID2022067322

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. LEGOK GAOK, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16810
RIKI JARKASIH
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORTUNE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tepung tapioka untuk makanan; tepung tapioka===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:09:38
540   EtiketDID2022067323

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Adinegoro No. 11 RT 003 RW 002 Kelurahan Birugo Kecamatan Aur Birugo Tigo
Baleh Kota Bukittinggi  Provinsi Sumatera Barat 26181, Kota Bukittinggi, Sumatera
Barat, 26181

ERIZON

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 :

: KING’S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tali pengikat plastik; rafia; tali===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:10:39
540   EtiketDID2022067324

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Benda Gg. Buntu No. 52 Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 46114
Japar Sidik

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LALADA + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:12:09
540   EtiketJID2022067325

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Tirta Tawar No. 78 Br. Kutuh Kaja, Ubud
, Kabupaten Gianyar, Bali, 80571

FRANCISCO JAVIER CREUS GONZALEZ

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 :

: BATUBARA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Catering makanan diet; Catering makanan sehat; Jasa kedai kopi; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk

kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe,
kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan
makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; 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; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai
burger; Kedai es; Kedai es krim; Kedai hot pot; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai minuman panas dan dingin; Kedai
ramen; Kedai sabu– sabu; Kedai teh; Kedai untuk sarapan; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman,
makanan laut olahan; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan pisang goreng, pisang
bakar, nasi mandhi arab; Kedai yang menyediakan teh bubble; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan
layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan katering untuk
menyediakan makanan pizza; Layanan kedai bubur kacang hijau; Layanan kedai makan; Layanan kedai mie ayam pangsit;
Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba;
Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran dan bar; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan katering; Penyediaan layanan informasi penginapan
dan restoran; Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Rumah Makan
yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; akomodasi sementara dan
layanan katering untuk para tamu; bar dan layanan katering; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran, bar dan layanan
katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen perjalanan untuk
membuat reservasi restoran; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa katering bisnis; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa
katering hotel; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa kontrak untuk katering; jasa informasi, saran
dan konsultasi yang berkaitan dengan pemesanan jasa katering; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan
dengan restoran; jasa katering; jasa katering bisnis; jasa katering hotel; jasa katering kantor untuk penyediaan kopi; jasa
katering khusus memotong ham dengan pisau untuk pameran, pengecapan dan acara publik; jasa katering khusus memotong
ham dengan pisau untuk pernikahan dan acara pribadi; jasa katering untuk kafetaria perusahaan; jasa katering untuk lembaga
pendidikan; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang katering makanan dan
minuman; jasa kontrak untuk katering; jasa penyediaan kedai buah; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa
pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe
dan bar-bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat
saji; katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman oleh toko roti; katering makanan dan minuman untuk
institusi; katering makanan dan minuman untuk jamuan makan; katering makanan dan minuman untuk pesta koktail; katering
yang menyediakan makanan dan minuman; kedai ayam goreng; kedai roti dan kue (bakeries); kedai teh; layanan agen untuk
pemesanan restoran; layanan bar dan restoran; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman);
layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel, restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe
dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria dan restoran; layanan katering keliling; layanan katering luar; layanan katering untuk menyediakan
masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan katering untuk menyediakan masakan Jepang; layanan katering untuk
menyediakan masakan Spanyol; layanan katering untuk menyediakan masakan bergaya Eropa; layanan katering untuk
menyediakan masakan vegan; layanan katering untuk panti jompo; layanan katering untuk pusat konferensi; layanan katering
untuk rangkaian keramahtamahan; layanan katering untuk rumah pensiun; layanan katering untuk rumah sakit; layanan
katering untuk sekolah; layanan kedai kopi dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan makan malam dan
restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan; layanan pemesanan dan
pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan
reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran Italia; layanan restoran
cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan restoran soba; layanan
restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan restoran udon; layanan
restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan
dasar kelor; memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan
ulasan restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
berbahan dasar kelor untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga,
konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi; menyediakan
layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman
untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran;
menyediakan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di
restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; pemesanan dan penyediaan hotel dan akomodasi
sementara dan tempat restoran; pemesanan jasa katering; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain;
penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan
informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web; penyediaan informasi tentang
layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang
berhubungan dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar
melalui situs web; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan ulasan akomodasi dan
restoran hotel melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui
Internet, yaitu, memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran khusus menyediakan makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan;
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restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang
menyediakan makanan cepat saji dan layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran,
bar dan layanan katering; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; salad bar [layanan restoran]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:15:32
540   EtiketDID2022067327

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. S sindragiri 1V NO 9 RT 011/001, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14130

Siti Diah Farida P

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SiTDiAH
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT, ORANGE, KREM
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:16:18
540   EtiketDID2022067328

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjend Suprapto, Kavling 4 No. I, Cempaka Putih Timur - Cempaka Putih, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510

PT BIFARMA ADILUHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KiddyGENME + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:20:40
540   EtiketDID2022067329

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lettu Suyitno No. 89-A Kalirejo, Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur
PT. REALFOOD WINTA ASIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: REALFOOD SPORTE + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman kacang hijau; Minuman kacang hijau fermentasi; Minuman kacang kedelai, selain pengganti susu; Minuman

olahraga yang diperkaya protein; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Minuman serbuk campuran buah beri;
Minuman serbuk rasa campuran buah beri; Sirup, konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik
dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman energi dan minuman olahraga; minuman berbahan dasar kacang polong
[bukan sebagai bahan pengganti susu]; minuman berprotein; minuman dari kacang polong/ercis; minuman elektrolit dalam
sifat minuman isotonik tanpa-karbonasi; minuman elektrolit isotonik tanpa-karbonasi; minuman isotonik; minuman jeli;
minuman jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman kacang hazelnut; minuman olahraga yang diperkaya protein;
minuman protein untuk digunakan sebagai pengisi makanan dan bukan untuk digunakan sebagai pengganti makanan;
minuman sarang burung walet; minuman yang diperkaya dengan protein; minuman yang diperkaya protein nabati; serbuk
digunakan dalam sediaan minuman berbahan dasar buah; serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman olahraga; serbuk
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yang digunakan dalam sediaan minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:22:35
540   EtiketJID2022067330

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln. Kalibaru Timur 6 Nomor 3, Kel. Bungur, Kec. Senen, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta

CV Citra Mandaka

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dedi Sutanto S.H.,M.H.,CLA
Jalan Palem Ratu IX No. 8 RT. 007 RW. 003 Desa Bencongan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pembuatan merchandise; Pencetakan gambar digital secara online ke kertas fotografi, buku fotografi atau

merchandise; Percetakan bahan periklanan; Percetakan brosur periklanan untuk pihak lain; Percetakan sesuai pesanan nama
dan logo perusahaan untuk tujuan promosi dan periklanan pada barang-barang untuk pihak lain; desain cetak untuk orang
lain; jasa cetak offset; jasa percetakan; jasa percetakan alat tulis; memberikan informasi terkait layanan pencetakan foto;
mencetak pada tekstil dan kain; pembuatan kustom bungkus produk; pencetakan brosur iklan untuk orang lain; pencetakan
buku dan dokumen lainnya sesuai permintaan digital; pencetakan digital; pencetakan dokumen dari media digital; pencetakan
masalah periklanan; pencetakan pola dekoratif pada bungkus kado; pencetakan pola dekoratif pada film plastik dan kertas
pembungkus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:23:31
540   EtiketDID2022067331

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jln KOMP WAP C/5 RT001/007 Kel. Gunung Sahari Utara Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10720

Eny Trisnanti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kenita Collection
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===pakaian; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-

anak; pakaian untuk wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:24:44
540   EtiketDID2022067332

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perumahan Griya Abasan#18, Padang Sambian Klod,  Denpasar Barat, Kota
Denpasar, Bali, 80117

PT Sirkumnavigasi Panglima Awang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Noa Chocolate
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit coklat; Ekstrak coklat; Hasil produksi coklat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan

dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Sediaan berbahan dasar coklat; Trufel coklat; bubuk coklat;
coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat
pasta; coklat setengah manis; es coklat; krim-krim coklat; makanan ringan berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar
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coklat; minuman dengan bahan dasar coklat; permen coklat; saus coklat; souffle coklat; topping coklat; turbinado sugar (Gula
coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari permurnian gula)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:25:42
540   EtiketDID2022067333

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pangeran M . Noer Perum Mandala Lestari Blok D.9, Rt.012/000,
Kel.Pengajaran, Kec. Telukbetung Utara,  Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung. , Kota Bandar Lampung, Lampung, 35215

ALBERT WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: MT Endah Martiningsih S.H
Rukan Grand Surya Center Blok DD2 No.6, Jl. Boulevard Taman Surya 5,
Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Barakuda
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras

shirataki; Beras untuk bubur; beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras
putih; beras sekam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:28:04
540   EtiketJID2022067334

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PIK Avenue Level 6, Jalan Pantai Indah Barat Nomor 1, Pantai Indah Kapuk, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14470

PT PRIMASIA INTEGRA NUSA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PREORDER.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam dan Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemesanan barang secara sambung-langsung (online); Jasa penyediaan media penjualan barang untuk penjual dan

pembeli secara sambung-langsung  (online); Jasa perantara yang mempertemukan penjual dan pembeli secara bersama-
sama secara sambung-langsung (online); Jasa periklanan barang secara sambung langsung (online)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:28:48
540   EtiketDID2022067335

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjend Suprapto, Kavling 4 No. I, Cempaka Putih Timur - Cempaka Putih, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510

PT BIFARMA ADILUHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KiddyGENME + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan

mengelola informasi medis pasien; platform berbasis website dan aplikasi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:29:01
540   EtiketDID2022067336

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Pahing RT 03 RW 01 Desa Paninggaran Kecamatan Darma Kabupaten
Kuningan, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, 45562

Agus Rahwan Awaludin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sonix
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna HIjau, Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat couter yaitu peralatan yang digunakan untuk sunat; peralatan sunat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:30:03
540   EtiketDID2022067337

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Cilebak Rt. 007 Rw. 003 Kel. Rancamanyar Kec. Baleendah, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat, 40375

ANWAR ANAS

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 :

: SECONDSTAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian sepatu diatas sol; Bagian tumit untuk kaos kaki; Bakiak dan sandal gaya Jepang; Baru (Rompi); Busana Muslim;

Celana; Celana Cekak Musang (Celana); Celana Komprang; Celana jeans; Celana korduroi; Celana panjang besar; Celana
panjang besar yang dilapisi lilin; Celana panjang denim; Celana panjang longgar batik; Celana panjang setelan untuk jalan;
Celana panjang untuk jalan; Celana panjang yang dilapisi lilin; Celana pelindung kaki; Celana pendek Bermuda; Celana
pendek sepak bola Amerika; Celana sepak bola Amerika; Celana yang dilapisi lilin; Gamis pria; Hijab; Hijab olahraga; Ikat
kaos kaki elastis; Jaket anak-anak; Jaket bulu atau wol; Jaket lari; Jaket parka; Jaket tanpa lengan; Jaket tanpa lengan yang
dilapisi lilin; Jaket tanpa lengan yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket windbreaker; Jaket wol; Jaket yang dilapisi lilin; Jaket
yang terbuat dari bahan berlapis; Jaket-jaket; Jubah mandi dan topi yang dikenakan saat tidur; Kaos anak-anak; Kaos kaki
bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos polo (lengan pendek), kaos polo (lengan panjang); Kaos
sepak bola Amerika; Kaos tanpa lengan; Kemeja (lengan pendek); Kemeja Hawaii; Kerudung kepala; Kerudung kepala untuk
jaket; Kerudung kepala untuk mantel; Kerudung kepala yang dilapisi lilin; Kombinasi jas dan jaket untuk dipakai saat musim
hujan; Manset untuk lengan kemejas (pakaian); Mukena; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun,
piyama, pakaian dalam wanita, dasi pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; Pakaian, tutup kepala, yaitu baju (dengan
atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung),
sapu tangan (handkerchiefs), pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, pakaian dalam wanita, atasan, pakaian bawahan, bra, pakaian
wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam, bra olahraga, celana dalam wanita, kamisol, pakaian tidur,
pakaian kasual untuk bersantai, pakaian dalam, pakaian untuk kegiatan aktif, yaitu, pakaian yang terdiri atas celana panjang
dan jaket, pakaian dan celana untuk olahraga, dan pakaian dan celana untuk yoga, pakaian renang, pakaian pantai, celana
pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada bagian pinggang, korset, ikat kaos kaki elastis, pakaian ketat untuk
pesenam/penari, jubah, jaket, jas, jas/setelan, pakaian tahan air untuk dipakai pada saat hujan, celana pendek, celana
panjang, gaun, rok, kemeja, kaos tanpa lengan, kaos/kemeja yang menyerap keringat, baju hangat, rompi, blus, ikat pinggang,
skarf, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, kaos kaki; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; Pakaian, yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos
oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek,
piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor
sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos
aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka,
mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung
tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang,
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pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk
olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal,
sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan
tambahan rambut palsu (wigs); Peci; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-
potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Rompi; Rompi anak-anak; Rompi yang dilapisi lilin; Rompi yang terbuat dari
bahan berlapis; Sandal kulit gaya Jepang; Sandal terasa gaya Jepang; Sarung; Sarung batik; Sarung sutra (untuk sholat);
Sarung tenun; Sepatu bot musim dingin; Sepatu/sandal dari rumput esparto; Sileuweu (Celana); Sol sepatu; Songkok (Peci);
Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Topi kulit; Topi pramuka; Topi sebagai tutup kepala;
Topi tinggi uskup gereja Katolik [topi]; Topi wol; Topi yang dilapisi lilin; Topi yang terbuat dari kulit; Topi yang terbuat dari wol;
Tudung (Topi); atasan berkerudung; baeja [rompi tradisional Korea untuk wanita]; bagian atas anyaman rotan untuk sandal
gaya Jepang; bagian atasnya sepatu; bagian atasnya untuk sandal gaya Jepang; bagian depan kemeja; baju busana muslim;
baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju memancing; beanies; bingkai topi [kerangka]; celana; celana
angin; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian];
celana berburu; celana berkuda; celana bermuda; celana bersalin; celana bersepeda; celana berupa kaos kaki (stoking);
celana bikini; celana boxer; celana chinos; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; celana dalam wanita yang
digabungkan dengan pakaian luar; celana empuk untuk penggunaan atletik; celana formal; celana golf; celana haji; celana
hiking; celana hujan; celana jas; celana kaki; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana kertas;
celana ketat; celana ketat atletik; celana ketat bib; celana ketat wol; celana khaki; celana kulit; celana lebar kaki; celana leging;
celana mandi; celana militer; celana olahraga; celana olahraga kelembaban; celana olahraga untuk orang dewasa; celana
olahraga untuk pria; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang [pakaian kantor]; celana panjang besar
batik; celana panjang longgar; celana panjang militer; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana
panjang untuk orang dewasa; celana panjang untuk pria; celana panjang untuk wanita; celana panjang yang ketat; celana
panjang yang menyerap keringat; celana pelangsing anti selulit; celana pemanasan; celana pendek; celana pendek anak laki-
laki [pakaian]; celana pendek atletik; celana pendek bayi; celana pendek berjalan; celana pendek bersalin; celana pendek
bersepeda; celana pendek bib; celana pendek boxer; celana pendek bulu; celana pendek dari bulu domba; celana pendek
denim; celana pendek empuk untuk penggunaan atletik; celana pendek geser; celana pendek golf; celana pendek kargo;
celana pendek keringat; celana pendek pelangsing anti selulit; celana pendek pria untuk pakaian dalam dengan karet pada
bagian pinggang; celana pendek rugby; celana pendek sepak bola; celana pendek sepak bola replika; celana pendek tenis;
celana pendek tinju; celana pendek untuk anak-anak; celana pendek untuk berenang; celana pendek untuk orang dewasa;
celana pendek untuk pria; celana pendek untuk renang; celana pendek untuk wanita; celana perawat; celana plastik; celana
pof; celana pria; celana renang; celana salju; celana santai; celana ski; celana snowboard; celana stretch; celana tahan air
[celana]; celana tahan cuaca; celana tanaman denim; celana tempur; celana trekking; celana untuk anak-anak; celana untuk
dipakai; celana untuk olahraga; celana untuk tunggang kuda; celana untuk wanita; celana yang menyerap keringat; celana
yoga; gamis; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; hoodies; jaket; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket
barang [pakaian]; jaket bawah; jaket berat; jaket berburu; jaket berkerudung; jaket bersepeda; jaket bomber; jaket bulu; jaket
bulu tiruan; jaket dan celana tahan air; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim;
jaket empuk; jaket hiking; jaket hujan; jaket jas; jaket kamuflase; jaket kasmir; jaket katun; jaket kulit; jaket kulit domba; jaket
lengan panjang; jaket lengan pendek; jaket makan malam; jaket menjadi pakaian; jaket merokok; jaket militer; jaket nelayan;
jaket olahraga; jaket panjang; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; jaket pemanasan; jaket pemantul cahaya; jaket rajut;
jaket reversibel; jaket ringan; jaket safari; jaket shell; jaket ski; jaket snowboard; jaket suede; jaket sutra; jaket tahan air; jaket
tahan angin; jaket tahan cuaca; jaket tanpa lengan; jaket tempat tidur; jaket trekking; jaket untuk pengendara sepeda motor;
jaket wol; jas; jas [pakaian bisnis]; jas hujan; jas hujan motor; kain pengikat untuk pergelangan tangan [pakaian]; kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang dikenakan untuk melapisi
bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos polo; kaos replika sepak bola;
kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; kaus kaki celana panjang; kaus yang
menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja aloha kancing-depan; kemeja berkerah;
kemeja berleher terbuka; kemeja empuk untuk penggunaan atletik; kemeja formal; kemeja golf; kemeja kamp; kemeja
kamuflase; kemeja kancing; kemeja kekesalan; kemeja kulit; kemeja lengan panjang; kemeja lengan pendek; kemeja olahraga
kelembaban; kemeja otot; kemeja polo; kemeja rugby; kemeja tenis; kemeja turtleneck; kemeja untuk dipakai dengan jas;
kemeja untuk pria; kemeja untuk wanita; kemeja-jacs; kerudung [pakaian]; ketuk celana; lacak jaket; lapisan jaket; legging
[celana panjang]; legging menjadi celana panjang; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan sepatu; magoja [Jaket luar Korea
dikenakan di atas pakaian dasar]; manset; melawan celana pendek untuk seni bela diri campuran atau bergulat; pakaian dan
celana untuk olahraga; pakaian dan celana untuk yoga; pakaian tahan air, yaitu, sepatu, jaket, dan celana tahan air; pakaian
yang terdiri atas celana panjang dan jaket; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja
yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala,
topi; pelindung kaki (celana); pullover berkerudung; replika celana pendek sepak bola Amerika; replika celana sepakbola
Amerika; replika kaos sepak bola Amerika; rok celana; rompi; rompi angin; rompi bawah; rompi berburu; rompi berlapis; rompi
bulu; rompi burung; rompi kamuflase; rompi kulit; rompi memancing; rompi olahraga; rompi penjaga ruam; rompi puncak;
rompi scrimmage; rompi tahan angin; sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal kulit domba; sandal kulit kenyamanan khusus;
sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sarung; sarung tangan; sarung tangan [pakaian]; sepatu;
sepatu bot kulit domba; sepatu kulit domba; sepatu sandal; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk orang dewasa; sepatu
untuk pria; sepatu untuk wanita; setelan celana untuk wanita; setelan jas; setelan kaos bertudung (hoodies); sol [untuk sepatu
dan sepatu bot]; sol sandal; sol sepatu untuk diperbaiki; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu
bot; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; syal; syal dan jilbab; syal kasmir; syal sutra; tali celana; tali sepatu; topi;
topi kulit domba; topi wol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:33:02
540   EtiketDID2022067338

730 Nama Pemohon : Marini Wahyuningsih
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Alamat Pemohon : Jl Sungai Tiram no.38 RT.011 RW.002, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI
Jakarta, 14150

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKULAN MBAK RHYN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM,PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:34:24
540   EtiketDID2022067339

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Ibrahim RT. 008 RW. 005, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon
Jeruk,
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11540

ASRIYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Dr. Heru Setiyono S.H.,M.H., CLA.
Rukan Plaza Pacifik Blok A.4, No. 84, Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading,
Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALBINT & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ALBINT Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kaos t-shirt; Pakaian bawahan, celana, celana pendek, pakaian dalam, gaun, piyama, pakaian dalam wanita, dasi

pakaian, syal, sarung tangan, pakaian renang; 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 dalam; Pakaian, yaitu, atasan, kemeja,
jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel
panjang, jaket, pakaian hujan, celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos,
cardigan, pakaian dalam dan pakaian tidur; T-shirt; celana kasual; celana panjang; celana pendek; jaket, gaun tanpa lengan
dengan blus di bagian dalamnya, jas, kemeja, baju hangat, T-shirt, celana, manset untuk kemeja, ikat pinggang dan kaus kaki;
pakaian; pakaian jadi; pakaian pria; pakaian santai; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian wanita; pakaian, yaitu
piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam,
dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:35:09
540   EtiketDID2022067340

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Sirsidah No 55, RT 002 RW 005, Kel/Desa : Tritih Kulon, Kecamatan : Cilacap
Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Nur Khasanah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KEDAI nunk_YAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink, Coklat, orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang tanah, diolah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:35:55
540   EtiketJID2022067341

730 Nama Pemohon : ALVA PRIYA DIPOERA
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Alamat Pemohon : Jl. KH. Aja No. 30, RT.007, RW.007,
Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta.
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta,  11650.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: R. Muhammad Firdaus S.H.,M.H
Jl. Janur Blok A.8, No. 20-21, RT.002 RW.004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MORNING BRIEFING + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa restoran yang diberikan

dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan bar kopi; Tempat yang
menghidangkan kudapan; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; jasa penyediaan kopi untuk kantor;
kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bar susu; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi
dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah
kopi; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan
makanan dan minuman; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; persiapan makanan dan minuman untuk
konsumsi segera; tempat makan yang menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:40:11
540   EtiketDID2022067342

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KR Pulo Gundul K-233 RT.011 RW.013, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10540

Prasetyo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Empingin by Azka Athmar
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH DAN JINGGA
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Emping (kerupuk dari melinjo)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:40:45
540   EtiketJID2022067343

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ambon No.3 RT/RW 002/001, Kel. Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung,
Jawa Barat., Kota Bandung, Jawa Barat

Caesar Marco Budiman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Nasrudin S.H.
UNITED PATENT OFFICE  Jl. Celebration Boulevard Blok AA15 No. 29, Grand
Wisata Bekasi 17510

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: t5 Cafe & Roastery
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : "Ternate 5" Cafe & Roastery
591 Uraian Warna : Oranye, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kedai yang menyediakan makanan dan minuman; Layanan kafe;

Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Restoran; jasa restoran; kafe; katering makanan dan minuman;
layanan makanan dan minuman dibawa pulang; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; penyediaan makanan
dan minuman; rumah makan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:44:27
540   EtiketJID2022067344

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjend Suprapto, Kavling 4 No. I, Cempaka Putih Timur - Cempaka Putih, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510

PT BIFARMA ADILUHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KiddyGENME + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online

(internet).; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:48:17
540   EtiketDID2022067345

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bandungan RT 03 Karangtalun Imogiri, Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta, 55782
Sri Harjono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YKT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hurup Y bagian kanan berwarna merah sedangakan bagian kiri atas warna hitam  hurup K dan T berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===helm pelindung untuk pengendara sepeda motor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:50:20
540   EtiketDID2022067346

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Kangenan Gang V, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, 69317
Mohammad Fawaid Pradika, Rahmadani Arofia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SY Personality Perfume
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Parfum Persy
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; air parfum;

colognes, parfum dan kosmetik; eau de toilette; minyak parfum; parfum; penyegar tubuh dengan cara disemprot; wewangian,
wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 10:53:40
540   EtiketDID2022067347

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. R. M. MONGINSIDI RT. 019 RW. 004 KEL. PASIR PANJANG KEC. KOTA
LAMA, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur, 85227

ANDRIAS ALEXANDER TONAK
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERMAJVNE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, kuning, warna emas (gold)
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan

kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing
(kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan
kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter krim (kosmetik);
Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Hyaluronic serum; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda
Jerawat non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter;
Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu
mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik
untuk spa; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim 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; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik); Losion
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan
wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek
(kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik);
Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh
sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari susu; Pelembab mata untuk
penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit,
krim kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti keringat; Sabun cair wajah; Sabun
dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk
mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik;
Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik
tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan;
Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk
mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di
wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel
kulit; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih
diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes,
parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emulsi tubuh
untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak
kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik];
gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi
shower; 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
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kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk
bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pembersih tubuh;
kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik
yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave
(non-obat); krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-
penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim bayi yang tidak mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur;
krim bibir; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion
penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan
kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim foundation; krim 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 malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik;
krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim 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 pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit
[non-obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah;
krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim 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 perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim sepatu; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan 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 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, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik;
losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik;
losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim,
pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung
obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan
bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk
keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
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 tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk
perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up mengeluarkan susu;
make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata
untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker
wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak
kosmetik untuk kulit; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk
keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku,
rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik
wajah; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih berbentuk krim; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pemerah susu krim;
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 untuk tangan dan wajah;
sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat
untuk bayi; sabun non-obat untuk wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit;
sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-
sabun; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik;
sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan
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kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu
mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi;
sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari;
sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik
untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan
kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi,
losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan
kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut
untuk penggunaan kosmetik; sediaan 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 yang tidak mengandung
obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semir sepatu dan krim; 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 keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:03:43
540   EtiketJID2022067348

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sumatra no. 27F GKB, Yosowilangun, Manyar, Kabupaten Gresik, Jawa Timur
PT. SARANA SEHAT UTAMA

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 :

: NLC (NATIONAL LASIK CENTER)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : NLC (National Lasik Center) (44) IDM000785792
591 Uraian Warna : oranye, abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Operasi katarak mata; Jasa Penyembuhan mata; Klinik Mata; jasa klinik; layanan ahli kacamata; layanan bank mata;

layanan informasi terkait lensa kontak dan kacamata; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan;
layanan operasi penglihatan laser; layanan penyesuaian lensa kontak dan lensa kacamata; pemasangan kacamata===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:07:57
540   EtiketD152022067349

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunu Kel. Suwangga Kec. Tallo Kota Makassar, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan, 90211

Fenny Frans

Halaman 703 dari 1012



Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FASS GLOW
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, KUNING, ABU-ABU, COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan rambut; kosmetik; kosmetik perawatan kulit; kosmetik untuk bibir;

pencerah kulit; produk pemutih (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:08:19
540   EtiketJID2022067350

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DSN. BULANG RT/RW 003/002 DS. BULANG KEC. PRAMBON, Kabupaten
Sidoarjo, Jawa Timur, 61264

AHMAD SAHRO WARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PANGKALAN AYAM GORENG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU ; MERAH TUA ; KUNING ; PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan restoran dibawa pulang; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Pemesanan meja

restoran secara online; Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa informasi, saran dan konsultasi
yang berkaitan dengan restoran; jasa restoran; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe-restoran dan layanan
kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan restoran
cepat saji; memberikan ulasan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan
layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi tentang layanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran;
penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran
pesan antar; restoran yang menawarkan layanan untuk dibawa pulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:08:57
540   EtiketDID2022067351

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pangeran  M.Noer  Perum Mandala Lestari Blok D.9, Rt.012/000,
Kel.Pengajaran, Kec. Telukbetung Utara,  Kota Bandar Lampung, Provinsi
Lampung., Kota Bandar Lampung, Lampung, 35215

ALBERT WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: MT Endah Martiningsih S.H
Rukan Grand Surya Center Blok DD2 No.6, Jl. Boulevard Taman Surya 5,
Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BUPATI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras

shirataki; Beras untuk bubur; beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras
putih; beras sekam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:13:54
540   EtiketDID2022067352
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunan Muria 63 RT.003 RW.001, Barongan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus -
Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59312

BUDI SANDJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREEN TEA
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Kartrid untuk rokok elektronik; Perasa untuk tembakau dan hookah; Pipa rokok bukan dari logam mulia; Rokok

dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); asbak untuk perokok;
cerutu; corong rokok; e-liquid [cairan rokok elektronik]; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak
rokok; mesin saku untuk menggulung rokok; pemantik untuk perokok; peralatan kantong untuk menggulung rokok; rokok;
rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau; tembakau daun; tembakau untuk digulung
sendiri; wadah untuk puntung rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:15:02
540   EtiketDID2022067353

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl.pepaya V11 Blok S RT 002/016 , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta,
14130

Nur Laelah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: naninaKu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan ringan berbahan dasar kedelai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:15:47
540   EtiketJID2022067354

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjend Suprapto, Kavling 4 No. I, Cempaka Putih Timur - Cempaka Putih, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510

PT BIFARMA ADILUHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KiddyGENME + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Kuning, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan medis dan kesehatan yang berkaitan dengan DNA, genetika, dan pengujian genetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:18:13
540   EtiketDID2022067355

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM JAYA MASPION PERMATA A2/12 RT. 014 RW. 002 KEL. BANGAH KEC.
GEDANGAN, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, 61254

DELLA WIDASUARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ika Citra Dewi S.T
CIDID LAW FIRM & IP SERVICES  Menara Karya Lantai 28, Jl. H.R. rasuna Said
Blok X-5. Kav. 1-2, Jakarta Selatan 12950

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NUKLEO DERMA NUSANTARA NDN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, biru, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan

kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan
pembersih; Highlighter badan kosmetik; Highlighter cair (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 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; 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; Losion dan serum; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion
susu untuk membersihkan wajah; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif
(kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Make up remover krim; Maker wajah
(Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit;
Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab
Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab dari
susu; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Produk
kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk perawatan kulit, yaitu serum
kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun anti
keringat; Sabun cair wajah; Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi,
deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun untuk muka; Sabun, sabun
mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun
batang dan sabun tangan cair; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk
bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk
kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut;
Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan
kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Mata (kosmetik);
Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata; Serum jerawat;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner
Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Vitamin C serum; Vitamin rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu
pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk keperluan kosmetik; balm dan krim setelah
bercukur; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air toilet; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan
kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer
[kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emulsi
tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; esensi
halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk
keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel mandi, krim dan minyak; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk
penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah [kosmetik]; highlighter (kosmetik); jel dan krim untuk mandi
shower; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik
dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut
dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan
pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik
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dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar
matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit;
kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk kuku;
kosmetik untuk leher; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai
sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan
perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk
keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan
lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim
dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim dingin; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk
keperluan kosmetik; krim foundation; krim herbal topikal untuk mengencangkan dan meningkatkan payudara; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim
kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku; krim kuku untuk keperluan
kosmetik; krim kulit; krim kulit dalam bentuk cair dan padat; krim kulit tabir surya; krim kulit tanpa obat; krim kulit untuk
keperluan kosmetik; krim kulit yang adil; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim kutikula; krim malam; krim malam
[kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-
obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim
pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim pengkondisi; krim
pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan
rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik;
krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya
untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat
untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat
untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk
mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi
selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa;
krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak
mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi
untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan
balsem untuk keperluan kosmetik; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion kosmetik; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion
susu untuk perawatan tubuh bayi; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion,
susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion
kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk
penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab
kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik;
lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut
kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya
untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh
pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim;
masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik;
masker lumpur kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim,
minyak, lotion dan preparat; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak esensial untuk
keperluan kosmetik; minyak kosmetik 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; 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
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matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik];
produk sabun; sabun antiperspirant; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun
deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh; sabun
wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; scrub krim
tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit
[kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan
kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah
dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan
kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan
jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan perawatan
kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan
sampo; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah
bercukur; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik;
sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; semprotan
tubuh untuk keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung
wewangian; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik);
serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut;
serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; sun 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
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 keperluan kosmetik; toner
untuk penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; tonik rambut
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

05/09/2022 11:23:18
540   EtiketDID2022067356

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Wisma Nugra Santana lt. 5 Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8 Jakarta Pusat, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10220

PT Sunthi Sepuri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lavigen S
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan farmasi untuk perawatan kulit; Suplemen yang mengandung vitamin C; antioksidan [suplemen makanan]; sediaan

farmasi; suplemen makanan dengan efek kosmetik; suplemen vitamin; vitamin dan suplemen vitamin===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:24:39
540   EtiketDID2022067357

730 Nama Pemohon : NOER KODRIATY SYAUM
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Alamat Pemohon : JL. MENTENG SUKABUMI NO.13 RT.004/RW.003 Kelurahan Menteng, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: D'Bunza
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:25:52
540   EtiketDID2022067358

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TMN PALEM LESTARI BLOK A.25 NO. 21 RT. 011 RW. 016, KEL. CENGKARENG
BARAT, KEC. CENGKARENG, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

TONY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UPP DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat untuk sandaran sumpit; botol plastik untuk kemasan; botol-botol plastik; gelas kertas; gelas kertas atau plastik; gelas

plastik; kasing sumpit; mangkuk plastik; mug plastik; pemegang tusuk gigi, bukan dari logam mulia; piring kertas; piring plastik;
sumpit; sumpit sekali pakai; tempat sumpit; tempat tusuk gigi; tusuk gigi; tusuk sate masak, bukan dari logam; tusuk sate
memasak; tusuk sate memasak dari logam; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk penggunaan
dapur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:25:56
540   EtiketDID2022067359

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Batununggal Indah No. 70 Lt 3 R 03, Kel. Mengger, Kota Bandung, Jawa Barat,
40267

PT MEGAH ASRI BUSANA INTERNASIONAL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOSSY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas piring yang terbuat dari tekstil; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas

penutup kasur (penutup tempat tidur); Barang untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Handuk; Hordeng; Kain
linen; Kain tekstil; Kain untuk kasur; Sarung bantal; Sarung bantal sofa; Selimut; Selimut dan penutup kasur; Selimut tempat
tidur; Seprai; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Taplak
meja; Taplak meja panjang; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Tilam tempat tidur; alas tidur (seprei);
bahan tekstil; barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur; barang-barang tekstil untuk membuat selimut; bed cover;
bedcover berlengan; bendera brokat; brokat; coaster kain; coaster tekstil; cot bemper [sprei]; gorden; gorden kecil terbuat dari
bahan tekstil; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk; handuk anak-anak; handuk berkerudung untuk anak-anak; hiasan
[kain]; kain; kain blokat; kain bordir; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain digunakan sebagai lapisan pada pakaian; kain
flanel; kain gulungan; kain linen untuk bordir; kain linen untuk tempat tidur; kain pashmina; kain penutup tempat tidur; kain
renda; kain untuk bordir; kain untuk pakaian; kain untuk penggunaan tekstil; kain*; kantong tidur; kantong tidur yang dilengkapi
dengan bantal; lapisan [kain]; lembar kantong tidur; liner kantong tidur; pelindung kasur [alas tidur]; penutup kasur; penutup
meja dari tekstil; penutup tempat tidur; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; selimut; selimut [tempat tidur];
selimut anak-anak; selimut dari tekstil; selimut penutup; selimut piknik; seprai anak-anak; seprei; seprei-seprei (kain); serbet
kain; serbet meja dari tekstil; set sprei; sprei; sprei anak-anak; syal [kain]; taplak meja dari tekstil; taplak meja kecil; taplak
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meja, bukan dari kertas; tas khusus disesuaikan untuk kantong tidur; tekstil; tempat tidur melempar; tirai; tirai [tirai drop tebal];
tirai dari tekstil; tirai jendela; zephyr [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:28:20
540   EtiketDID2022067361

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sunan Muria 63 RT.003 RW.001, Barongan, Kota Kudus, Kabupaten Kudus -
Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59312

BUDI SANDJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLAMPOK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Kartrid untuk rokok elektronik; Perasa untuk tembakau dan hookah; Pipa rokok bukan dari logam mulia; Rokok

dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk keperluan medis); asbak untuk perokok;
cerutu; corong rokok; e-liquid [cairan rokok elektronik]; kertas linting rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak
rokok; mesin saku untuk menggulung rokok; pemantik untuk perokok; peralatan kantong untuk menggulung rokok; rokok;
rokok elektronik; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tembakau; tembakau daun; tembakau untuk digulung
sendiri; wadah untuk puntung rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:28:23
540   EtiketDID2022067362

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pantai Brawa Br. Tandeg, Desa Tibubeneng, Kuta Utara, Kabupaten Badung,
Bali, 80361

Trotman Luke Adam

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BALISIP
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bir; Minuman mineral, aerasi dan tanpa alkohol; air soda (berkarbonasi); minuman buah dan jus buah; sirup dan sediaan

lain untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:29:41
540   EtiketDID2022067363

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sci. & Tech Industry Park, Chumen Town, Yuhuan City, Zhejiang Province
ZHEJIANG SUNMIXER SANITARY WARE CO.,LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Marodin Sijabat S.H
Adastra An Intellectual Property Firm  Epi Walk Building 3 rd Floor  Jl. HR Rasuna
Said No. 306, Rt 2/Rw 5 Karet Kuningan Setia Budi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: T&R Top-Rinse + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keran; air mancur; instalasi distribusi air; instalasi pemanas; kran untuk pipa dan pipa; lantai saluran; nozel tap anti-

percikan; tangki air tekanan; tangki pembilasan===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:30:41
540   EtiketDID2022067364

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sawah Lio II / 25 A Rt. 011 Rw. 008, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Harry Limanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LXVII
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang yang terbuat dari kulit imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer,

perangkat penyimpanan komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Dompet dengan
RFID; Dompet pria (terbuat dari kulit); Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); dompet; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dengan pelindung RFID; dompet
kartu nama; dompet kulit; dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet saku; dompet travel [tas]; dompet untuk dipasang
pada sabuk; dompet yang dipasang di pergelangan tangan atau kaki; kulit dan kulit imitasi, dan barang-barang terbuat dari
kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas
punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi];
ransel; tas dan dompet kulit; tas kulit, koper, dan dompet; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet
saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:31:00
540   EtiketDID2022067365

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjend Suprapto, Kavling 4 No. I, Cempaka Putih Timur - Cempaka Putih, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510

PT BIFARMA ADILUHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PrimeGENME + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning keemasan, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===tes diagnostik medis untuk deteksi, diagnosis, dan skrining penyakit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:36:22
540   EtiketDID2022067366

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DEWI AMBA II NO. 20 RT. 01 RW. 16 KEL. BANTARJATI KEC. BOGOR UTARA
KOTA BOGOR JAWA BARAT, Kota Bogor, Jawa Barat, 16153

SALWATI HASYIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FARASAYU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH,HITAM DAN KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dendeng Balado; Dendeng Batoko; Dendeng ikan; Fish maw (olahan dari ikan); Iwak Samu (makanan olahan terbuat dari

ikan); Pempek; dendeng; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; ikan olahan; pempek adaan; pempek ikan; pempek
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model; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk olahan ikan dalam botol; tekwan; telur ikan olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:37:14
540   EtiketDID2022067367

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gudang Golden BCI Blok E1 No. 6, Desa/Kelurahan Tanjung Buntung, Kec.
Bengkong, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29413

PT SUKSES KARYA DISTRIBUSINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FAMILI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakcang (Makanan beras ketan diisi daging); Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati;

Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur;
Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau
sayuran; Beras yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Bumbu-bumbu yang mengandung
monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan, daging atau sayuran; Campuran beras coklat
dan hitam; Emping (kerupuk dari melinjo); Intip goreng (makanan berbahan dasar beras); Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue
kering berbahan dasar dari beras; Makanan bubur beras organik; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan
bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan
dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli;
Makanan ringan berbahan dasar beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan dengan
bahan dasar ketan dan beras; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras;
Mie beras cina; Produk kembang gula rami yang dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi
dengan rami; Produk makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak;
Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Tape Uli (Beras Ketan); Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai, jagung,
quinoa, amaranth, spelt dan beras; Uli (Makanan Dari Beras Ketan); bahan makanan berbahan dasar sereal, beras dan
gandum yang diekstrusi; beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras
merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras sekam; bihun beras [mie Beras]; bubur beras untuk keperluan
kuliner; bubur tepung beras; cuka beras; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi bubuk kacang]; isi bukan dari susu, yaitu, isi
berasal dari biji padi-padian; karak beras; koji [beras malt fermentasi]; kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan
pengganti kopi; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); makanan pencuci mulut
gaya China, yaitu, bubur dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan,
kacang hijau, dan lain-lain); makanan ringan berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; mi dari tepung
beras; mie beras; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; puding beras; roti dari tepung beras; sirup
beras merah [pemanis alami]; songpyeon [kue beras berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; teh
beras merah yang dipanggang; tepung beras; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan
pasta cabai yang difermentasi]; tteokguk [hidangan dari irisan kue beras oval dengan kaldu khas Korea]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:37:26
540   EtiketDID2022067368

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. P. SUDIRMAN NO.199 RT 005 RW 001 DESA PANDEAN , Kabupaten Madiun,
Jawa Timur, 63153

KALEB YUDIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OMEGA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah,biru
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko yang menjual emas batangan; toko perhiasan, emas batangan dan berlian;

toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99===
===Bros perhiasan; Bulang (Mahkota (Perhiasan)); Cincin [perhiasan]; Jam tangan, arloji, perhiasan dan perhiasan imitasi;
Kancing hias yang menjadi perhiasan; Kawat dari logam mulia (perhiasan); Kotak perhiasan; Liontin dalam logam mulia atau
dilapisi dengannya [perhiasan]; Liontin perhiasan; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG PERHIASAN); Perhiasan dan
batu mulia; Perhiasan hewan peliharaan; Perhiasan imitasi; Perhiasan tempel; Perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan
batu berharga; Subang Bungong Mata Uroe (Anting Perhiasan); anting hidung (perhiasan); artikel perhiasan; bagian
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komponen untuk perhiasan; barang-barang dari perhiasan imitasi; barang-barang perhiasan; barang-barang perhiasan yang
dilapisi dengan logam mulia; batu imitasi untuk membuat perhiasan; benang dari logam mulia [perhiasan]; benang emas
[perhiasan]; benang perak [perhiasan]; bros [perhiasan]; bros dekoratif [perhiasan]; bros perhiasan; cabochons untuk
membuat perhiasan; cincin (perhiasan); cincin [perhiasan]; cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari
logam mulia; cincin menjadi perhiasan; cincin perhiasan; gading [untuk perhiasan]; gantungan kunci (perhiasan kecil atau
hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gantungan kunci [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob
dekoratif]; gantungan kunci [perhiasan]; gantungan kunci dan gantungan rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob
dekoratif]; gelang [perhiasan]; gelang identifikasi [perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang kaki
[perhiasan]; gelang yang terbuat dari tekstil bersulam [perhiasan]; gulungan organizer perhiasan untuk perjalanan; gulungan
perhiasan; gulungan perhiasan untuk penyimpanan; gulungan perhiasan untuk perjalanan; instrumen horologis dan
kronometrik; jam tangan; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji [bagian dari jam
tangan]; kotak untuk perhiasan; logam mulia dan paduannya; perhiasan; perhiasan, batu mulia dan semi mulia.; jam tangan
perhiasan; jepit rambut [perhiasan]; jepit untuk perhiasan; jet imitasi (perhiasan); kalung [perhiasan]; kameo [perhiasan];
kancing [perhiasan]; kantong perhiasan yang pas; klip perhiasan untuk mengadaptasi anting tindik dengan anting clip-on; klip
syal menjadi perhiasan; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kotak perhiasan; kotak
perhiasan [peti mati] dari logam mulia; kotak perhiasan [peti mati], bukan dari logam mulia; kotak perhiasan dalam bentuk
kasket; kotak perhiasan dari kulit; kotak perhiasan dari logam; kotak perhiasan dari logam mulia; kotak perhiasan kayu; kotak
perhiasan kecil; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak perhiasan kecil, bukan dari logam mulia; kotak perhiasan musik;
kotak perhiasan, bukan dari logam; kotak perhiasan, bukan dari logam mulia; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); kotak
presentasi untuk perhiasan; kotak untuk menyimpan barang perhiasan; kotak untuk perhiasan; lencana kerah (perhiasan);
liontin (perhiasan); liontin [perhiasan]; loket [perhiasan]; manik-manik untuk digunakan dalam pembuatan perhiasan; manik-
manik untuk membuat perhiasan; manik-manik untuk perhiasan; medali [perhiasan]; medallion (perhiasan); mutiara
(perhiasan); mutiara [perhiasan]; ornamen baju dalam bentuk perhiasan; ornamen dari logam mulia, untuk perhiasan; ornamen
perak di alam perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; ornamen perhiasan; ornamen perhiasan imitasi; ornamen rambut
dari logam mulia (perhiasan); ornamen telinga (perhiasan); pelat identitas logam mulia menjadi perhiasan; peniti hias bros
(perhiasan); peniti hias bros batu berharga (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; penutup  cincin
perhiasan untuk melindungi dari benturan, abrasi, dan kerusakan pada cincin dan batu cincin; perhiasan; perhiasan (termasuk
perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros,
liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan adat; perhiasan batu akik; perhiasan benang emas;
perhiasan berharga; perhiasan berlapis dengan logam mulia; perhiasan berlian; perhiasan cloisonné; perhiasan dan perhiasan
imitasi; perhiasan dari batu ambar; perhiasan emas; perhiasan gading; perhiasan giok; perhiasan kostum; perhiasan kuning
amber; perhiasan manik-manik kayu; perhiasan mutiara; perhiasan pengakuan perusahaan; perhiasan perak; perhiasan
perunggu; perhiasan plastik; perhiasan platinum; perhiasan sepatu; perhiasan tempel [perhiasan kostum]; perhiasan terbuat
dari logam mulia; perhiasan tiruan; perhiasan topi; perhiasan untuk anak-anak; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria;
perhiasan untuk tubuh; perhiasan untuk wanita; perhiasan yang terbuat dari kaca; perhiasan yang terbuat dari kristal;
perhiasan, batu mulia; perhiasan, batu mulia dan semi mulia; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-
jewelry); perhiasan;logam mulia;gantungan kunci dari logam mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi
dari logam mulia;kancing lengan kemeja;piala peringatan dari logam; pernak-pernik (perhiasan); peti perhiasan; peti perhiasan
dari logam mulia; peti perhiasan, bukan dari logam mulia; pin [perhiasan]; pin dekoratif [perhiasan]; pin kerah [perhiasan]; pin
menjadi perhiasan; pin topi perhiasan; pin ukiran perhiasan; rantai [perhiasan]; rantai perhiasan; rantai perhiasan dari logam
mulia untuk gelang; sabuk [perhiasan]; salib [perhiasan]; salib logam mulia, selain perhiasan; salib sebagai perhiasan; tempat
perhiasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:38:02
540   EtiketDID2022067369

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boulevard Utara No.88 Graha Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah
CHEN JIANHUA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COLOR ROOT + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia yang digunakan dalam industri; bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; Bahan kimia

tambahan untuk cat dan pelapis; resin sintetis yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; polimer dan komposisi
polimer yang digunakan untuk pembuatan barang komersial dan industri; polimer dan komposisi polimer yang digunakan
dalam pembuatan cat dan pelapis; resin sintetis, tidak diproses; polimer yang digunakan untuk pembuatan barang komersial,
industri dan domestik; Sediaan kimia untuk mencemerlangkan warna untuk keperluan industri; Zat Penghilang Cat; Zat kimia
untuk membantu pewarnaan; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan industri; bahan kimia perendaman untuk
pemberian warna [fotografi]; bahan kimia pewarnaan enamel; bahan kimia pewarnaan kaca; bahan kimia untuk digunakan
dalam pembuatan zat warna; bahan kimia untuk industri cat; enamel dan bahan kimia pewarnaan kaca; garam pemberi warna
[fotografi]; garam untuk mewarnai logam; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan industri; sediaan kimia
pelembab [pembasah] untuk digunakan dalam pewarnaan; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses
manufaktur===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:38:15
540   EtiketDID2022067370

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Legalyn Center, Kawasan Rasuna Epicentrum, Epiwalk Office Suite Lt. 5 Unit A501,
Jl. HR Rasuna Said RT. 002 RW. 005, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta, 12940

PT. GARUDA META INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Garuda Meta Indonesia Flexi Blockchain
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk teknologi

blockchain; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik
melalui jaringan komputer global; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:38:52
540   EtiketDID2022067371

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjend Suprapto, Kavling 4 No. I, Cempaka Putih Timur - Cempaka Putih, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510

PT BIFARMA ADILUHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PrimeGENME + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning keemasan, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mikroarray DNA untuk penggunaan laboratorium; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler untuk memantau dan

mengelola informasi medis pasien; platform berbasis website dan aplikasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:39:55
540   EtiketDID2022067372

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Sawah Lio II / 25 A Rt. 011 Rw. 008, Kel. Jembatan Lima, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

Harry Limanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LXVII
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===baju; jaket [pakaian]; kaos; pakaian; sendal; sepatu; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:40:16
540   EtiketDID2022067373

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Pangeran M. Noer Perum Mandala Lestari Blok D.9, Rt.012/000, Kel.Pengajaran,
ALBERT WIJAYA
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Kec. Telukbetung Utara,  Kota Bandar Lampung, Provinsi   Lampung . , Kota Bandar
Lampung, Lampung, 35125

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: MT Endah Martiningsih S.H
Rukan Grand Surya Center Blok DD2 No.6, Jl. Boulevard Taman Surya 5,
Pegadungan, Kalideres, Kota Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gubernur
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras

shirataki; Beras untuk bubur; beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras
putih; beras sekam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:41:03
540   EtiketDID2022067374

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.MATRAMAN DALAM III NO.32 RT.010/RW.007 Kel.Pegangsaan, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10320

Siti Badriyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Risoles Bobe
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Orange dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:44:06
540   EtiketDID2022067375

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: GG.MASJID AL-ISLAH RT.002 RW.005 KEL.CISALAK KEC.SUKMAJAYA DEPOK,
Kota Depok, Jawa Barat, 16416

ANASTASIA ATY JAYANTIE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K & C KENZ AND CHEY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : K & C KENZ AND CHEY adalah sebuan penamaan merek yang mana merek tersebut di aambil dari
kedua anaknya.

591 Uraian Warna : COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Gel jerawat (kosmetik); Gel pelangsing (kosmetik ); Home Peeling wajah; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek

(kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif
(kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelindung sinar UV; Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim tabir surya; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Losion
pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion susu untuk membersihkan wajah; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion
jerawat; Lotion kulit kering (kosmetik); Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk
kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker
wajah pembersih pori-pori; Masker wajah untuk kuli berminyak; Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik;
Pelembab kulit sensitif; Pembersih Wajah [Cleanser]; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Sabun; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun jerawat; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
(kosmetik); Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab
wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik);
Serum leher (kosmetik); Strip perban pelembab untuk kulit di sekitar mata; Strip untuk pori-pori kulit; Susu pelembab pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; body butter untuk
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keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; esens wajah; foundation; gel kecantikan; gel kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel untuk tubuh (kosmetik); hidrator kulit; kertas untuk menghilangkan
minyak wajah; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; krim; krim anti-kerut; krim anti-penuaan untuk wajah; krim bibir; krim
dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim kecantikan; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit yang
adil; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan
kulit; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tabir surya; krim
tangan; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk
memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan
kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah tidak mengandung obat; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk
muka; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; lotion kecantikan; lotion kulit
pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit;
lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker
pembersih untuk wajah; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang
dijual satu unit; paket kosmetik wajah; parfum; patch jerawat kosmetik; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit;
pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pembersih  tata rias wajah ,
pembersih kosmetik; pembersih kulit; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah tidak mengandung
obat; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik];
produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk
perawatan wajah [kosmetik]; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kulit; sabun wajah; salep kulit pelembab [kosmetik];
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan pembersih wajah; sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan untuk
pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan
tubuh dan kecantikan; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan
dan merawat kulit; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa
obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik);
serum untuk wajah tidak mengandung obat; susu kecantikan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; toner untuk wajah tidak mengandung obat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:46:53
540   EtiketJID2022067376

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN JOHAR NO. 9 RT 005/RW 003 KELURAHAN GONDANGDIA, KECAMATAN
MENTENG, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10350

PT. SINAR DYANDRA ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SDA SINAR DYANDRA ABADI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, MAGENTA, BIRU, UNGU, ORANYE, KUNING, PUTIH, HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hiburan, yaitu konser musik secara langsung; Layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik langsung; Mengatur dan

menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Musik, hiburan berbasis
musik, dan hiburan yang ditampilkan di webcast; Penyewaan Lampu/Lighting; Produksi video realitas virtual untuk tujuan
hiburan; jasa hiburan musik; jasa hiburan, yaitu, pengaturan dan produksi pertunjukan, penampilan, program dan rekaman
audio dan visual yang berhubungan dengan musik; jasa konsultasi yang berkaitan dengan musik; jasa produksi musik; jasa-
jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; jasa-jasa pertunjukan musik; layanan hiburan musik; melakukan
pameran di bidang hiburan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; mengatur acara film, acara musik live, dan acara
budaya dan olahraga; mengatur acara musik live untuk tujuan hiburan; mengatur dan melakukan konser musik; mengatur dan
mengadakan festival yang menampilkan grup musik dan penghibur musik; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk
tujuan hiburan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan hiburan; mengatur
pameran, seminar, dan konferensi; mengatur, mengorganisir, dan menyelenggarakan pameran untuk tujuan hiburan;
mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; menyediakan hiburan musik; menyediakan hiburan musik live;
menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan musik live; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk pertunjukan
musik live atau rekaman musik; menyediakan layanan hiburan dalam bentuk rekaman musik; menyediakan situs web berupa
informasi hiburan dalam bidang musik, hiburan musikal dan artis musikal; menyelenggarakan dan mengatur pameran untuk
tujuan hiburan; organisasi dan mengatur acara musik dan acara budaya dan artistik lainnya; organisasi konser musik;
organisasi konser musik untuk tujuan amal; pengaturan acara musik; pengaturan dan penyelenggaraan pertunjukan musik;
pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa
dan klub malam; pengaturan pertunjukan musik live; penyediaan podcast di bidang musik dan hiburan; penyediaan tampilan
dan pameran di bidang peralatan audio, sistem audio, akustik, dan musik; penyelenggaraan acara musik; penyelenggaraan
pameran di bidang hiburan; penyelenggaraan pertunjukan musik live; penyewaan alat musik; perencanaan, penyelenggaraan
dan pengaturan kontes musik; pertunjukan musik; pertunjukan musik langsung; produksi konser musik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:50:43
540   EtiketDID2022067377

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Boulevard Utara No.88 Graha Padma, Kota Semarang, Jawa Tengah
CHEN JIANHUA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: COLOR ROOT + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Kuning, Biru, Hitam, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia yang digunakan dalam industri; bahan kimia yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; Bahan kimia

tambahan untuk cat dan pelapis; resin sintetis yang digunakan dalam pembuatan cat dan pelapis; polimer dan komposisi
polimer yang digunakan untuk pembuatan barang komersial dan industri; polimer dan komposisi polimer yang digunakan
dalam pembuatan cat dan pelapis; resin sintetis, tidak diproses; polimer yang digunakan untuk pembuatan barang komersial,
industri dan domestik; Pengikat emulsi akrilik nanopartikel untuk digunakan pada cat dan pelapis; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan industri; Zat Penghilang Cat; Zat kimia untuk membantu pewarnaan; bahan kimia
pencerah warna untuk keperluan industri; bahan kimia perendaman untuk pemberian warna [fotografi]; bahan kimia
pewarnaan enamel; bahan kimia pewarnaan kaca; bahan kimia untuk digunakan dalam pembuatan zat warna; bahan kimia
untuk industri cat; enamel dan bahan kimia pewarnaan kaca; garam pemberi warna [fotografi]; garam untuk mewarnai logam;
pelarut untuk cat, pernis dan pernis; preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan industri; sediaan kimia pelembab
[pembasah] untuk digunakan dalam pewarnaan; sediaan kimia untuk mencerahkan zat warna selama proses manufaktur;
stabilisator untuk minyak, cat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:52:44
540   EtiketDID2022067378

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. S. LIMBOTO LR.37 A NO. 1, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
ABDUL WAHID SARBIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NJ
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange, emas, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Losion perawatan kulit; Produk perawatan kulit; gel-gel perawatan kulit; kosmetik perawatan kulit; krim dan lotion kosmetik

untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); sediaan pembersihan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan
kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:53:22
540   EtiketDID2022067379

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kemurnian VI No.194-G RT003/005, Kel Glodok Kec. Taman Sari, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11120

Siauw Hendra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pempek Musi Mulia 88
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Hijau, Kuning dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Pempek; pempek adaan; pempek ikan; pempek model===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:57:56
540   EtiketJID2022067380

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Letjend Suprapto, Kavling 4 No. I, Cempaka Putih Timur - Cempaka Putih, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10510

PT BIFARMA ADILUHUNG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PrimeGENME + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning keemasan, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pemrosesan pesanan secara elektronik untuk orang lain; jasa penjualan produk serta layanan kesehatan secara online

(internet).; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; perdagangan online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:58:07
540   EtiketDID2022067381

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM GRIYA SATRIA BLOK. K. NO 19, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah,
53125

HANANTO SETIO AJI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dlapan
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===furnitur khusus===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 11:59:46
540   EtiketJID2022067382

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bekasi Timur Raya No.200, RT.1/RW.9, Cipinang, Kec. Pulo Gadung, Kota
Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, 13240

PT Gandar Sangkil Infinit

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SANGKIL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Biru Muda dan Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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,
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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; jasa konsultasi dan nasehat untuk sistem komputer; jasa konsultasi informasi
teknologi.; jasa konsultasi teknis yang berhubungan dengan teknologi informasi; jasa penyedia layanan aplikasi (ASP)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 12:01:16
540   EtiketDID2022067383

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalideres Permai Blok C.-8 No. 5 A, RT.002 RW.014, Kelurahan Kalideres, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

BARRY HOKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HG HAPPY GREEN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air botolan; Air kelapa dalam kemasan; Air mineral alami, selain untuk keperluan medis; Air mineral dengan ozon; Air

minum atau air minum bersoda (mineral atau non-mineral); Air minuman mengandung oksigen; Air oksigen; Minuman buah-
buahan dan jus buah-buahan termasuk minuman bernutrisi dan jus berbasis buah; Minuman hipotonik; Minuman jus buah dan
sayuran dalam kelas ini yang mengandung vitamin, mineral atau suplemen gizi lainnya; Minuman rasa buah; Sirup dan
sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sorbet
[minuman]; air dalam kemasan; air mineral; air mineral dan air soda dan minuman tidak beralkohol lainnya; air minum; air
minum dalam kemasan; air tonik; jus buah; limun; minuman berenergi; minuman buah; minuman hipotonik dan hipertonik
(untuk penggunan dan/atau sebagai persyaratan yang dibutuhkan oleh para atlit); minuman isotonik; minuman jeli; minuman
jeli herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman, 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;
smoothie; smoothie yang mengandung larva serangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:17:24
540   EtiketDID2022067504

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT.G.C.C Jl. Gajah Mada No.188 CERBERRA 16/09 RT.009/RW.005 Kel. Glodok,
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11120

Helen Christy Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TITIK RASA ARTISAN PATISSERIE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda; Kuning; Emas; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue dan gula-gula; Kue tradisional; Kue-kue; Makanan penutup mousse;

Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Pembungkus pastry (kue); Pizza (roti); Roti bun dengan selai; Roti pastry; Roti, kue
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pastry dan gula-gula; adonan puff pastry (roti); campuran kue; coklat mousses; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi fondant
untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi marzipan untuk kue; dekorasi permen
untuk kue; dessert mousses [gula-gula]; gula-gula (dekorasi kue); kue almond; kue basah; kue bolu; kue coklat; kue keju; kue
kering; kue pastry; kue tar stroberi; kue tart; kue untuk makanan ringan; kulit pastry puff (roti); matzo [roti tak beragi]; pretzel
[roti berbentuk simpul]; puff pastry (roti); roti bakar; roti dan roti bun; roti goreng; roti gulung; roti*; shortcrust pastry (kue)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:19:20
540   EtiketJID2022067505

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT.G.C.C Jl. Gajah Mada No.188 CERBERRA 16/09 RT.009/RW.005 Kel. Glodok,
Kec. Taman Sari, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11120

Helen Christy Chandra

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Timoty Ezra Simanjuntak S.H.,M.H.,
Simanjuntak & Partners Law Office  Ruko Perkantoran Mitra Bahari II, Blok E 17-19,
4th Floor,  Jl. Pakin No.1, Penjaringan, Jakarta Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TITIK RASA ARTISAN PATISSERIE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru muda; Kuning; Emas; Putih;
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan penjualan eceran produk roti; Layanan ritel yang berkaitan dengan produk roti; Toko kue; Toko kue online; Toko

online di bidang roti-roti dan kue-kue; Toko roti online; Toko yang menjual kue; layanan eceran atau grosir untuk gula-gula, roti
dan roti; layanan eceran atau grosir untuk roti dan kue; layanan grosir untuk gula-gula; layanan grosir yang berkaitan dengan
permen; layanan ritel disediakan oleh toko permen; layanan ritel yang berkaitan dengan cokelat; layanan ritel yang berkaitan
dengan permen; layanan toko grosir menampilkan gula-gula; layanan toko grosir online yang menampilkan cokelat; layanan
toko ritel menampilkan gula-gula; layanan toko ritel online yang menampilkan cokelat; stan penjualan kue-kue; stan penjualan
roti-roti; toko roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:19:47
540   EtiketDID2022067506

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: rusunawa nagrak twr 11 lt 12 u 17 kelurahan cilincing kecamatan cilincing, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14120

DINI NUR FITRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOROKTOK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:21:05
540   EtiketDID2022067507

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ds. Pulutan, Kec. Ngombol, Kab. Purworejo, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah,
54172

Agung Pambudi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Poya
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : orange, kuning, ungu, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ubi jalar, diolah===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:21:25
540   EtiketDID2022067508

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tenggulun RT 01 / RW 01 Kecamatan Solokuro Kabupaten Lamongan,
Kabupaten Lamongan, Jawa Timur, 62265

Feri Ardiansyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tehyung
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===ekstrak teh untuk industri makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:26:26
540   EtiketJID2022067509

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rani Siesaria S.H.,
Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma  Resor Dago Pakar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Infinity
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE : #F69F00
511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan telekomunikasi yaitu menyediakan akses internet melalui jaringan broadband; internet dan jaringan nirkabel;

layanan komunikasi nirkabel broadband; layanan penyedia layanan internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan
telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband optik atau nirkabel; menyediakan akses Internet
melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband serat optik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:26:27
540   EtiketDID2022067510

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jorong Kartini Rt.000 Rw.000 Kel. Muaro Kiawai, Kec. Gunung Tuleh, Kab. Pasaman
Barat, Prov. Sumatera Barat, Kabupaten Pasaman Barat, Sumatera Barat, 26566

CV. PRATAMA AMANDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: 30Ma Glow by. Tasya Amanda
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut
(kosmetik); Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Highlighter bubuk
(kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Kapas wajah untuk kosmetik; Kosmetik fungsional; Krim
Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim
kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Losion pelembab (kosmetik);
Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker
wajah (kosmetik); Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab
[Moisturizer] kosmetik; Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan (kosmetik); Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun
Kecantikan (kosmetik); Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit
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(kosmetik); Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Tanah
liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik; bedak
tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub
untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk
masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik
dan mandi; cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama
untuk keperluan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan
atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik; kosmetik
bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih
badan yang tidak mengandung obat; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan
kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; krim anti-bintik untuk keperluan
kosmetik; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk
wajah, tangan dan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik
penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wangi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk
keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit
kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kosmetik kecantikan
(beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik;
pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pensil mata kosmetik;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk
keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis
kuku untuk keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel
[kosmetik]; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan
kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion
[kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa
mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); susu almond untuk keperluan kosmetik; tata rias dan pembersih tata rias
panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tato yang dapat dilepas untuk keperluan
kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab
sebelumnya; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau losion
kosmetik; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik,
lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:26:47
540   EtiketJID2022067511

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Nias Raya Blok PA-3 No. 1, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

SARPIN SUKIDJAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WGC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa toko eceran secara online; Toko emas;
Toko serba ada; belanja online; jasa distributor grosir untuk perhiasan; jasa pemasaran; jasa promosi dan pemasaran secara
online; layanan grosir untuk perhiasan; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan ritel disediakan oleh toko
perhiasan; layanan ritel online yang berkaitan dengan perhiasan; layanan toko grosir online yang menampilkan perhiasan;
perdagangan online; toko grosir; toko online; toko perhiasan, emas batangan dan berlian; toko yang menjual perhiasan
emas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:27:45
540   EtiketDID2022067512

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bodag RT.10 RW.03 Bodag, Kare, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Sugito

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RUMAH COKLAT BODAG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Putih, Hitam, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===bubuk kokoa; produk-produk berbahan dasar cokelat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:28:50
540   EtiketDID2022067513

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Garuda No. 94B RT.004/RW.006, Kel. Batujaya, Kec. Batuceper, Kota Tangerang,
Provinsi Banten, Kode Pos 15121, Kota Tangerang, Banten

CV DSL DOSIAL INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VOOLGA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Jel Perawatan Noda Jerawat
non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik);
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami;
Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan
kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim
pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering (kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan;
Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [tangan];
Masker untuk kulit sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
(kosmetik); Minyak sari buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang
mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik;
Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan
sebagai kosmetik; Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik);
Perawatan anti-penuaan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik;
Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk
perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan
kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk
perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk
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mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; 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 tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi;
Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk
perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum
Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik;
Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) 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; esens perawatan kulit non-medis; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi
badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan
kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mata untuk
keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan lama untuk
keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; gel-gel perawatan kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk
keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola,
kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk
keperluan kosmetik; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang
sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik;
kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik
dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan
emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-
up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk
keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim
dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim
exfoliant untuk keperluan kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim
kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata;
krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit
yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [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; krim perawatan rambut untuk keperluan
kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan
untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
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tubuh bayi; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik];
lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik;
lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan
penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion
setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit
kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi
untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial
packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan
kosmetik; masker 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 perawatan kulit; minyak-
minyak sari kosmetika; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil baths untuk
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan
kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan
atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik;
pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat
pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan
kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes)
dan semprotan (sprays); produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk
perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan
kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan
wajah [kosmetik]; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk
keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik];
sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan kolagen untuk keperluan
kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik
meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa;
sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang
dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur;
sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan;
sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan
matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh
plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk
pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan
gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan
kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan
kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir
tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan
perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik);
sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, mata,
bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan
perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
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keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan;
sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat;
sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut
kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan 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 kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan
kecantikan; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; 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); 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 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 keperluan 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

05/09/2022 15:29:53
540   EtiketJID2022067514

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Inkopal KTC Blok F No. 42, Jalan Boulevard Bar. Raya, Kel. Kelapa Gading
Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Bumi Santosa Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam , Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace

elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Menyediakan informasi tentang perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam bidang perdagangan pertukaran emas dan logam mulia; 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 program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Perancangan dan
pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; Portal web dan/
atau platform digital dengan tujuan komersil; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa penyediaan platform
digital secara daring untuk iklan dan penjualan; 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; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak investasi online yang tidak dapat diunduh;
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 yang
memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan platform perangkat lunak
untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang
memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain===
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===Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace
elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Menyediakan informasi tentang perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam bidang perdagangan pertukaran emas dan logam mulia; 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 program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Perancangan dan
pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; Portal web dan/
atau platform digital dengan tujuan komersil; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa penyediaan platform
digital secara daring untuk iklan dan penjualan; 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; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak investasi online yang tidak dapat diunduh;
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 yang
memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan platform perangkat lunak
untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang
memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:30:45
540   EtiketDID2022067515

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL MUARA MAS RAYA B-85 RT 007 RW 003, PANGGUNG LOR, SEMARANG
UTARA, Kota Semarang, Jawa Tengah

CV WATU GAJAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAGA MIE & RAMEN LEVEL .  ICE CREAM & GELATO + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : kuning,merah,putih,hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Adas manis bubuk; Adonan Pastri; Adonan kue buah badam; Adonan makanan yang mengandung tepung; Adonan

makaroni/spageti; Adonan terigu; Adonan yang didinginkan; Agar-agar buah (gula-gula); Amparan Tatak; Amplang; Andewi
(pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Apam Batil; Apang;
Arang aktif untuk makanan; Ares; Asam Sunti (bumbu; Asida; Asidah (dodol khas ambon); Aunu Senebre; Bahan campuran
minuman berbahan dasar kopi; Bahan dasar pizza; Bahan makanan yang sudah disiapkan dalam bentuk saus-saus; Bahan
pemanis untuk kue atau minuman atau makanan; Bahan pengental untuk memasak bahan makanan; Bahan pengental untuk
memasak makanan; Bahan pengganti teh; Bahan pengikat saus; Bahan perekat untuk makanan; Baje Canggoreng; Bakcang
(Makanan beras ketan diisi daging); Bakmi goreng; Bakmi jawa; Bakpao; Bakpao rasa Kacang Merah, rasa kacang hijau, rasa
kacang tanah, rasa coklat, rasa kacang hitam, rasa kacang hijau pandan, rasa talas, rasa bengkoang asin, rasa labu dan rasa
ayam kecap; Bakpia; Bakpia Kukus (Kue tradisional); Bakwan; Bandos; Bandros; Bangle; Baozi (roti isi); Bawang dayak kering
(Bumbu); Bawang merah bubuk; Bekatul; Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir
panjang; Beras campuran; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Beras yang
digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Beras
yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Berego; Berondong; Berondong jagung; Bihun Bebek; Bihun
Goreng; Bihun instan; Bihun tepung kacang instan; Biji kopi; Biji olahan digunakan sebagai bumbu; Biji rami untuk konsumsi
manusia; Biji selasih; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-
kacangan, polong-polongan atau sayuran; Biji-bijian olahan yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa;
Biji-bijian yang terbagi dua; Bika Ambon; Bingke; Binte Biluhuta; Binyolos; Biscotti; Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin
(Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre;
Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk menambah nafsu makan; Biskuit yang
dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu; Boba; Bobongko;
Bola-bola kecil yang terbuat dari tepung tapioka; Bolen Pisang; Bolo Kemojo; Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu
nanas; Brem; Brownies Coklat; Buah Buni; Bubuk bahan makanan terbuat dari tanaman kelor bernutrisi; Bubuk dan campuran
untuk membuat saus daging dan saus kaldu; Bubuk dari buah prem; Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk
keperluan medis; Bubuk kari; Bubuk ngo hiong; Bubuk spekulas; Bubuk spikulas; Bubuk untuk membuat minuman dengan
bahan dasar teh, bubuk untuk membuat minuman dengan bahan dasar kakao; Bubuk untuk membuat roti; Bubur; Bubur Ase;
Bubur Ayam; Bubur Baayak; Bubur Mengguh; Bubur Pedas; Bubur Sagela; Bubur dengan bahan dasar susu untuk makanan;
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minuman berbasis cokelat dengan susu; minuman berbasis kopi yang mengandung susu; minuman cokelat dengan susu;
minuman kakao dengan susu; minuman kopi dengan campuran susu; susu coklat.; Bubur havermot; Bubur jagung; Bubur
kacang hijau; Bubur kacang merah; Bubur nasi ayam; Bumbu; Bumbu Acar Kuning; Bumbu Asam Padeh; Bumbu Ayam
Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam Panggang; Bumbu Ayam
Saos Inggris; Bumbu Ayam goreng Tumbar; Bumbu Ayam goreng canton; Bumbu Bacem ( Tahu dan Tempe ); Bumbu Bakso;
Bumbu Bekicot Goreng; Bumbu Bicap; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Garang Asem Daging; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang;
Bumbu Kanji Rumbi; Bumbu Karedok/ Terancam; Bumbu Kebuli; Bumbu Krengsengan; Bumbu Lontong Balap; Bumbu Mie
Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh; Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Pepes; Bumbu Rujak Cingur; Bumbu Sambel Goreng;
Bumbu Sate Ayam; Bumbu Sate lilit; Bumbu Sayur Asin Petis; Bumbu Semanggi; Bumbu Soto Mie; Bumbu Soto Udang;
Bumbu Tahu Campur; Bumbu Tahu Telur; Bumbu Tem Ayam Obat; Bumbu Urap Urap; Bumbu ayam ngohiong; Bumbu baikut
goreng; Bumbu dari buah-buahan; Bumbu ikan bakar; Bumbu instan bubuk; Bumbu kue; Bumbu masak (moto); Bumbu masak
dalam bentuk bubuk; Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu pasta; Bumbu pecel; Bumbu pindang bandeng; Bumbu
rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup; Bumbu yang diawetkan; Bumbu-bumbu masak dari
tanaman; Bumbu-bumbu yang mengandung monosodium glutamate atau ekstrak protein terhidrolisasi yang berasal dari ikan,
daging atau sayuran; Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu bali; Bumbu empal goreng;
Bumbu kari singapura; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut;
Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam; Bumbu soto daging; Buras; Burasa; Burger Daging Ayam
(Sandwich); Burger Daging Ikan (Sandwich); Burgo; Burongcong; Busung (Daun Kelapa); Butir gandum yang keras; Butiran
jagung olahan; Buttermilk Pancakes; Cabe Kering; Cacapan Asam (Sambal); Cairan berbumbu untuk merendam makanan;
Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Campuran beras coklat dan hitam; Campuran minuman berbahan dasar teh;
Campuran minuman berbahan dasar teh herbal; Campuran tepung; Campuran untuk roti; Campuran-campuran untuk
membuat kue; Cecek; Celimpungan; Cempedak; Cendawan (truffles) dan pemanis-pemanis coklat; Cendol; Cengkir; Chai
Kwe; Chai masala / minuman teh yang dicampur rempah; Che Hun Tiau; Chocolate chip cookie; Chutney Tomat; Cilok; Cimi-
Cimi (kue kering); Cimol; Cincalok (Bumbu); Cireng; Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara
dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline yang diisi dan tidak diisi, permen; Cone snack [makanan ringan berbahan
dasar tepung]; Cucuru Bayao; Cuka dari sherry; Cuka hitam Cina; Cuka quince (buah); Custard; Dabu Dabu; Daun Mint Kering
(bumbu); Daun jeruk purut kering (bumbu); Daun mint (bumbu); Daun pandan kering (bumbu); Daun salam kering (bumbu);
Daun salam koja kering (bumbu); Daun sirih kering (rempah-rempah); Dedak; Dodol; Dodol Cempedak; Dodol Kandangan;
Dodol Kedondong; Dodol Kentang Kerinci; Dodol Kole; Dodol buah; Dodol sayur; Doko - Doko Cangkuling; Donat berlubang;
Duduli (dodol khas gorontalo); Dumpling ayam dan udang; Ekstra herbal (bumbu); Ekstra ragi untuk makanan; Ekstrak coklat;
Ekstrak ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Ekstrak kopi malt; Ekstrak ragi; Ekstrak ragi sebagai
olesan; Ekstrak rempah-rempah; Emping (kerupuk dari melinjo); Enchilada [roti isi]; Engkak Ketan; Es (air yang dibekukan); Es
Brenebon; Es Buah Matoa; Es Campur; Es Cendol Betawi; Es Doger; Es Goyang; Es Konsumsi; Es Lilin; Es Palu Butung; Es
Tiji Mei; Es alam atau buatan; Es cincau; Es coklat durian; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim
novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es kristal; Es loli; Es pisang ijo; Es silinder; Es stik; Es teler; Es
untuk minuman penyegar; Es yang dapat dimakan berbahan dasar air dengan rasa yang dibekukan; Es yang dapat dimakan
terutama terdiri dari yogurt; Extrac nira kelapa  (bumbu); Fla [custard]; GIS (bahan pemekar roti); Galamai (dodol khas
Sumatera Barat); Gambir (Rempah-Rempah); Gandasturi; Gandos; Gandum (Oats steel-cut); Gandum giling untuk makanan
manusia; Gandum kupas; Garam Masak beryodium; Garam meja; Garam rumput laut; Garam, bumbu, rempah-rempah,
bumbu dapur dari tumbuhan dan rempah-rempah yang diawetkan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan
yang diawetkan; Gelenak; Gemblong; Glasir dan isian untuk makanan manis; Glasir karamel; Glasir konfeksioneri; Glasir
untuk makanan manis; Glasir untuk produk-produk makanan; Gluten untuk makanan; Godo Godo; Gogos; Gogoso; Gohok;
Gula -gula (mesis) untuk menghias kue; Gula aren cair (ekstrak nira kelapa); Gula atau pemanis (serbuk, cair atau tablet);
Gula halus untuk glasir; Gula nira kelapa; Gula semut; Gula sirup; Gula tetes untuk makanan; Gula, pemanis alami, saus
pelumur (glazer) dan isian manis (sweet filling), madu, sirup (treacle); Gula-gula beku yang mengandung es krim; Gula-gula
beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-gula berwarna hitam; Gula-gula kacang;
Gulai Pisang; Gulali; Gulo Puan; Halua Kenari; Hamburger sandwiches; Hasil produksi Madu; Hasil produksi coklat; Hasil
produksi penggilingan tepung; Haver kupas; Hiasan roti yang dapat dimakan; Hidangan dan makanan siap saji yang berbahan
dasar utama pasta; Hidangan kering-beku dengan bahan utama adalah nasi; Hidangan yang dimasak; Hintalu Karuang; Intip
goreng (makanan berbahan dasar beras); Itak Gurgur; Jadah Lemang; Jagung Bose; Jagung Catemak; Jagung Titi; Jagung
bakar; Jagung goreng; Jagung yang sudah diolah; Jaje Tunjak Lapis Poteng; Jalangkote; Jawawut yang dihancurkan;
Jawawut yang dikupas; Jelai kupas; Jenang; Jenang ketan hitam; Jenang waloh; Jepa; Jiaozi pangsit; Jinten bubuk; Jipang;
Jorong-Jorong; Jus jahe [minuman]; Kakao; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kapsul kopi yang berisi kopi untuk
diseduh; Kapulaga bubuk; Kapurung; Kapusu; Karamel; Karamel gula-gula; Karasi; Kecalo; Kecap; Kecap asin; Kecap kedelai;
Kecap manis; Kecap untuk penyedap rasa; Kecapi; Kedelai bubuk untuk digunakan sebagai makanan; Keju gembung [camilan
jagung]; Kelapa Gongseng (bumbu); Kemang; Kembang Goyang; Kembang Loyang; Kembang gula beku; Kembang gula yang
dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan / atau buah-buahan; Kembang gula yang dibekukan dengan teh, teh herbal
dan/atau perasa buah-buahan; Kemplang; Kencur bubuk; Keningar (bumbu dapur); Kenta (makanan terbuat dari ketan khas
dayak); Kepingan jagung; Kerak Telor; Keripik Bawang; Keripik camilan sereal; Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung
dan berbahan dasar gandum; Keripik produksi gandum; Keripik sereal; Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; Kerupuk Ikan;
Kerupuk Jengkol; Kerupuk Kentang; Kerupuk Pecah Seribu; Kerupuk bawang; Kerupuk ikan aneka rasa; Kerupuk ikan dengan
perasa; Kerupuk jagung; Kerupuk kopi; Kerupuk pisang; Kerupuk sagu; Kerupuk udang aneka rasa; Kerupuk udang dengan
rasa; Ketan bumbu; Ketoprak; Ketumbar Bubuk (Bumbu); Ketupat; Ketupat Kandangan; Ketupat Sayur; Ketupat tahu; Klabat;
Klabat bubuk; Klapertaart; Klappertaart; Kolo (lemang khas NTT); Kopi Aceh; Kopi Bubuk dalam kantong tetes; Kopi Instan
disajikan dengan paket satuan; Kopi Latte; Kopi Sibu-Sibu; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi durian; Kopi giling dan
biji kopi utuh (yang belum diolah); Kopi gula aren; Kopi jahe; Kopi seduh; Kopi susu bubuk; Kopi yang tidak disangrai; Kopi,
ekstrak kopi, teh, kakao dan penggantinya; Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Kremes dari tepung; Kuah Beulangong; Kue;
Kue Adee; Kue Akar Kelapa; Kue Apang; Kue Apang Colo; Kue Ape; Kue Bagea; Kue Balapis Manado; Kue Bangket; Kue
Bangkit; Kue Baruasa; Kue Berry Bell Trimit; Kue Bhoi; Kue Biji Ketapang; Kue Bingka Kentang; Kue Bingkang; Kue Bolu
Buju; Kue Bolu Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Kue Bong Li Pang; Kue Bugis Betawi; Kue Burgo; Kue Caraisi;
Kue Choco Chip; Kue Cincin; Kue Ciput; Kue Coklat Mente; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue Combro; Kue Cubit; Kue
Cucur; Kue Dadar Gulung; Kue Dadar Jiwo; Kue Dange; Kue Delapan Jam; Kue Dongkal; Kue Engkak Medok; Kue Gagatas;
Kue Gandus; Kue Gegicak; Kue Gemblong; Kue Getas; Kue Gulung; Kue Jejongkong; Kue Jungkong; Kue Kacang Spesial;
Kue Karawo; Kue Kecalo; Kue Keciput; Kue Kelen; Kue Kembang Goyang; Kue Kericu; Kue Klepon; Kue Kubang Boyo; Kue
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Kui Kui; Kue Kuipau; Kue Kuping Gajah; Kue Lampu Lampu; Kue Lapis Kojo; Kue Lapis Legit; Kue Lapis Maksuba; Kue Lapis
Sagu; Kue Leker; Kue Lepek Binti; Kue Lepet; Kue Lidah Kucing; Kue Lontar; Kue Lumpang; Kue Lupis; Kue Manan Samin;
Kue Mangkok; Kue Muso; Kue Nastar Keju; Kue Ombusombus; Kue Onde; Kue Ongol-Ongol; Kue Padamaran; Kue Paso;
Kue Pepe; Kue Perut Punai; Kue Pia; Kue Pia Saronde; Kue Pinende; Kue Popolulu; Kue Putri Kandis; Kue Putu; Kue Putu
Bambu; Kue Putu Mayang; Kue Rangi; Kue Rintak; Kue Sabongi; Kue Sari Penganten; Kue Satu; Kue Semprit Desa; Kue
Semprit keju; Kue Semprit keju spesial; Kue Sie Itek; Kue Siput; Kue Srikaya; Kue Strawberry; Kue Susu; Kue Talam; Kue Tat;
Kue Tenteng; Kue Timphan; Kue Unti; Kue Vanada; Kue berbahan dasar tepung; Kue bika ambon; Kue choco ball; Kue
daging; Kue dan gula-gula; Kue dan kue tar, gula-gula (termasuk yang beku); Kue eccles; Kue keranjang; Kue kering (pastri);
Kue kering Perancis; Kue kering Wina; Kue kering yang mengandung tempe; Kue lumpia; Kue mentega Denmark; Kue mochi;
Kue nanas; Kue pangsit Cina; Kue pastei; Kue pisang; Kue pukis; Kue semolina; Kue semprong; Kue spiku; Kue tambang;
Kue tifor; Kue tradisional; Kue tradisional telur gabus; Kue yang dibubuhi jahe dan gula; Kue-kue; Kue-kue Denmark; Kue-kue
Italia; Kue-kue dari bahan beras; Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Kue-kue lobak; Kulit lumpia; Kulit won ton
(pangsit); Kuncup bunga pohon caprier untuk pembuat saus; Kunyit bubuk; Kunyit kering; Kunyit putih bubuk (Bumbu);
Kunyit*; Labia Dange (Sagu Dange); Lada hitam bubuk (bumbu); Ladran (Kue Kering); Laksa Betawi; Lakse; Lakse Kuah;
Lakso; Lalampa; Lamang; Lapisan gula; Lapisan gula (icing) untuk kue; Lasagna; Lek Tau Suan; Lemang; Lemang Tapai;
Lemper; Lemper Daging; Lempok; Lempok Durian; Lempok Durian Riau; Lenggang; Lengkuas bubuk; Lepat; Lepet; Lontong;
Lontong Medan; Lontong sayur; Lopek Bugi; Lumpia basah; Lumpia goreng; Lumpia kering; MSG (Monosodium Glutamate);
Macchiato (minuman kopi yang dibuat dengan mencampurkan espresso dengan susu); Madu untuk Makanan manusia; Madu
zaitun; Makanan batang berenergi berbahan dasar kopi; Makanan batang berenergi berbahan dasar madu; Makanan beku
terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan beku terutama terdiri dari mie; Makanan beku terutama terdiri dari quinoa dan
sereal yang diolah; Makanan beku terutama terdiri dari sereal yang diolah; Makanan berbahan dasar madu; Makanan
berbahan dasar teh; Makanan berbahan dasar tepung; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein
dan berenergi ; Makanan bubur beras organik; Makanan dalam kaleng, alumunium kontener/alumunium foil maupun kanton
plastik siap saji yang terdiri dari nasi dan lauk pauknya dengan tambahan daging sapi/ daging ayam/ikan, sayur-sayuran,
buahan-buahan dalam kaleng.; Makanan dan makanan ringan porsi kecil utamanya terdiri dari nasi, pasta dan atau mi;
Makanan dari gandum untuk makan pagi; Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan bahan dasar sagu;
makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan dasar jagung;
macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan pasta farina; Makanan penutup; Makanan penutup beku berupa air es dengan
rasa; Makanan penutup berbahan dasar beras, makanan penutup muesli; Makanan penutup berbahan dasar sereal [kembang
gula]; Makanan penutup mousse; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan penutup terbuat dari nasi; Makanan
penutup terbuat dari sereal; Makanan penutup terbuat dari tepung; Makanan pokok orang Meksiko; Makanan ringan batangan
yang mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar
beras; Makanan ringan berbahan dasar beras [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Makanan ringan
berbahan dasar sereal; Makanan ringan berbahan dasar sereal [kembang gula]; Makanan ringan berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan; Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan ringan berbahan dasar tepung terigu; Makanan
ringan berbahan dasar tepung yang memiliki varian rasa udang pedas manis dan rumput laut; Makanan ringan dengan bahan
dasar ketan dan beras; Makanan ringan terutama terdiri dari gandum; Makanan ringan terutama terdiri dari pasta atau nasi;
Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Makanan ringan terutama terdiri dari sereal atau gandum; Makanan ringan yang
terbuat dari tepung kentang; Makanan siap saji berbahan dasar mie yang dibekukan; Makanan siap saji berbahan dasar mie
yang didinginkan; Makanan siap saji berbasi beras; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari beras; Makanan
siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari mie; Makanan siap saji kering dan cair, terutama terdiri dari pasta; Makanan siap
saji yang mengandung (terutama) mie; Makanan terutama terdiri dari quinoa dan sereal yang diolah; Makanan terutama terdiri
dari sereal yang diolah; Makanan untuk mencuci mulut berbahan dasar telur; Makanan untuk sarapan terbuat dari jagung;
Makanan yang dibuat terutama dari nasi, pasta, atau mie; Makanan yang dibuat terutama dari pasta; Makanan yang
mengandung tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal; Malt untuk makanan;
Mantou; Martabak; Martabak Aceh; Martabak bangka; Matcha / teh hijau dari jepang [minuman]; Matcha latte / teh hijau dari
jepang latte; Menteng; Merica bubuk; Meses cokelat; Mesis (gula-gula); Meuseukat; Mie; Mie Aceh; Mie Asia; Mie Celor; Mie
Gomak; Mie Jalak Sabang; Mie Keriting; Mie Koba; Mie Korea; Mie Lendir; Mie Lidi (Lidi-lidian); Mie Pantiaw; Mie Sagu; Mie
Tarempa; Mie Terbang; Mie Titi; Mie Vietnam; Mie beras cina; Mie italia; Mie jepang; Mie kering (rehydratable) seperti soba
kering (organik), udon kering (organik), ramen kering (organik), somen kering (organik); Mie kering untuk bayi termasuk udon
kering untuk bayi, spageti kering untuk bayi dan somen kering untuk bayi.; Mie segar; Mie shirataki; Mie yang dibekukan
hingga ke bagian dalam; Mie yang didinginkan; Mie yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan,
kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Mie yang terbuat dari Jagung; Mie yang terbuat dari Singkong; Milu Siram;
Minuman Kopi Hawai; Minuman Teh Susu Telur; Minuman barbahan dasar teh termasuk teh hitam -, teh hijau-, dan minuman
berbahan dasar teh oolong; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung susu;
Minuman berbahan dasar teh bunga blimbing wuluh; Minuman berbahan dasar teh bunga dahlia; Minuman berbahan dasar
teh bunga mawar; Minuman berbahan dasar teh bunga rosella; Minuman berbahan dasar teh bunga telang; Minuman
berbahan dasar teh dan teh herbal; Minuman cokelat; Minuman coklat dengan atau tanpa susu; Minuman dengan bahan
dasar coklat; Minuman dengan bahan dasar kopi, coklat dan teh; Minuman jahe (teh jahe); Minuman kakao; Minuman
karamel; Minuman karamel dengan campuran susu; Minuman kokoa dengan atau tanpa susu; Minuman kopi dengan atau
tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu 90 ml; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk
coklat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa alpukat; Minuman teh
berbahan dasar daun kelor rasa cokelat; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa jahe; Minuman teh berbahan dasar
daun kelor rasa kopi jahe; Minuman teh berbahan dasar daun kelor rasa latte; Minuman teh dengan atau tanpa susu;
Minuman teh krisan; Minyak cabe; Miso; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat);
Monosodium glutamat digunakan sebagai penambah rasa untuk makanan; Muesli; Muffin Inggris; Muffins; Nasi; Nasi Antah;
Nasi Aron; Nasi Ayam Bakar Bali; Nasi Ayam Bakar Bumbu Padang; Nasi Ayam Bakar Bumbu Rujak; Nasi Ayam Bakar Solo;
Nasi Ayam Bakar Taliwang; Nasi Ayam Betutu; Nasi Ayam Bumbu Bali; Nasi Ayam Bumbu Rujak; Nasi Ayam Cabai Hijau;
Nasi Ayam Fillet Crispy; Nasi Ayam Geprek; Nasi Ayam Geprek Cabe Hijau; Nasi Ayam Geprek Keju; Nasi Ayam Geprek
Sambal Matah; Nasi Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Nasi Ayam Goreng Kuning; Nasi Ayam Goreng Lengkuas; Nasi Ayam
Goreng Mentega; Nasi Ayam Isi Buluh; Nasi Ayam Kailo; Nasi Ayam Kalasan; Nasi Ayam Karage; Nasi Ayam Katsu; Nasi
Ayam Kecap; Nasi Ayam Kecombrang; Nasi Ayam Kemangi; Nasi Ayam Krispi; Nasi Ayam Lada Hitam; Nasi Ayam Paniki;
Nasi Ayam Pedas; Nasi Ayam Penyet; Nasi Ayam Pop; Nasi Ayam Rica Rica; Nasi Ayam Sambal Matah; Nasi Ayam Suwir
sambal kecombrang; Nasi Ayam Tuturuga; Nasi Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Nasi Ayam crispy isi
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salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Nasi Ayam crispy original (Ayam goreng tepung original); Nasi BBQ Saus
Jawa; Nasi Bakar Ayam; Nasi Balap Puyung; Nasi Begana; Nasi Bekepor; Nasi Berkat; Nasi Bola Tuna; Nasi Burung Puyuh;
Nasi Cakalang Cabai Hijau; Nasi Cakalang Rica Rica; Nasi Cakalang Suwir Pedas; Nasi Cakalang Woku; Nasi Cakalang suwir
kecombrang; Nasi Campur Bali; Nasi Cumi Cabe hijau; Nasi Cumi pedas; Nasi Daun Jeruk; Nasi Dendeng Balado; Nasi
Dendeng Batoko; Nasi Empal Daging; Nasi Gemuk; Nasi Goreng Bakso; Nasi Goreng Bakso Paket Ekonomi; Nasi Goreng
Jawa; Nasi Goreng Kampung; Nasi Goreng Kecombrang; Nasi Goreng Oriental; Nasi Goreng Paket Eksekutif; Nasi Goreng
Parahyangan; Nasi Goreng Seafood; Nasi Goreng Sosis; Nasi Goreng Tek-Tek; Nasi Goreng Teri; Nasi Gulai Nangka; Nasi
Ikan Asam Manis; Nasi Ikan Bakar Sambal Dabu; Nasi Ikan Dabu Dabu; Nasi Ikan Pesmol; Nasi Ikan Saus Padang; Nasi Ikan
Uilulia; Nasi Jagung; Nasi Jaha; Nasi Jhejhen dari Madura; Nasi Jinggo; Nasi Karage; Nasi Kari Ayam; Nasi Kari Sapi; Nasi
Katsu; Nasi Kebuli; Nasi Kotaraja; Nasi Krengseng; Nasi Krengsengan Ayam; Nasi Kresengan Mercon; Nasi Kuning; Nasi
Lapola; Nasi Lemak Ayam; Nasi Lemak Khas Riau; Nasi Lemak Melayu; Nasi Liwet; Nasi Opor Ayam; Nasi Padang; Nasi
Pepes Ayam; Nasi Pepes Ayam Bali; Nasi Pepes Ikan; Nasi Pepes Tahu; Nasi Pepes Tempe; Nasi Pepes Teri; Nasi Rames;
Nasi Rames Bali; Nasi Rames Cirebon (Nasi Jamblang); Nasi Rames Gresik (Nasi Krawu); Nasi Rames Gudek; Nasi Rames
Nusantara; Nasi Rames Oriental; Nasi Rames Padang; Nasi Rames Pekalongan (Nasi Megono); Nasi Rendang Ayam; Nasi
Rendang Ayam Kacang Merah; Nasi Rendang Sapi; Nasi Sambal Goreng Ati Kentang; Nasi Sambal goreng Teri; Nasi Sapi
Krengseng Mercon; Nasi Sapi Lada Hitam ; Nasi Sate Ayam; Nasi Semur Ayam; Nasi Semur Daging Sapi; Nasi Subut; Nasi
Telur Balado; Nasi Telur Bumbu Rendang; Nasi Telur Dadar Padang; Nasi Tepeng; Nasi Teriyaki; Nasi Terong Balado; Nasi
Tuna Balado; Nasi Tuna Bumbu Bali; Nasi Tuna Pedas Kemangi; Nasi Tuna Saus Asam Manis  ; Nasi Tuna Woku; Nasi Uduk;
Nasi Ulam; Nasi Urap; Nasi Yakiniku; Nasi campuran dengan sayuran, ekstrak ayam, ekstrak daging, keju, kacang, polong-
polongan (kacang), rempah-rempah, perasa, bumbu dari tumbuhan, bumbu; Nasi coklat sudah diolah dalam kemasan; Nasi
dalam kemasan; Nasi goreng katsu; Nasi gurih Ayam penyet; Nasi gurih krengsengan Mercon; Nasi gurih telur balado; Nasi
hitam sudah diolah dalam kemasan; Nasi jepang sudah diolah dalam kemasan; Nasi kepal; Nasi krengsengan mercon; Nasi
krengsengan sapi; Nasi lemak; Nasi merah sudah diolah dalam kemasan; Nasi organik sudah diolah dalam kemasan; Nasi
untuk bubur; Nasi, pasta dan mie; Ngohiong (Bumbu); Nougat kacang; Ocha / teh jepang; Olahan yang terbuat dari gula;
Olahan yang terbuat dari sereal; Olesan berbahan dasar coklat; Olesan kakao; Olesan manis (madu); Onyop; Pacri Nanas;
Pai isi daging; Paket makanan dalam kotak yang terdiri dari nasi dengan tambahan daging ayam, ikan atau sayuran; Pala
bubuk; Panada; Panettone (roti manis); Pangsit; Pangsit goreng; Pangsit hot pot; Pangsit ikan; Pangsit telur; Papeda; Pasta;
Pasta cabai dalam minyak; Pasta cabe untuk digunakan sebagai bumbu; Pasta kari hijau; Pasta kari masman; Pasta kari
merah; Pasta kue; Pasta yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-
polongan, atau sayuran; Pasta, saus dari lemak, saus dan pelapis untuk penyedap makanan; Pastel berisi daging dan
sayuran; Pastel daging; Pasung; Pati termasuk pati yang dimodifikasi untuk makanan; Pembungkus pastry (kue); Pempek
sambal (penganan khas jambi terbuat dari adonan tepung tanpa ikan); Pengental Tahu; Pengental untuk tahu; Pengganti
Mayones; Pengganti Saus Tiram; Pengkang; Penguat rasa; Penyedam makan (bumbu); Penyedap rasa (selain minyak
essensial) untuk ditambahkan ke makanan dan / atau minuman; Penyedap rasa dan aroma (selain minyak sari untuk kue);
Penyedap rasa dan aroma kopi; Penyedap rasa nabati selain minyak atsiri untuk minuman; Penyedap rasa selain minyak
essensial untuk minuman; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial; Penyedap rasa/aroma selain minyak esensial untuk
kue; Pepe (Kue Manis); Perasa alami dan perasa herbal (selain minyak esensial); Perasa, selain minyak esensial, untuk
makanan dan minuman; Permen; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega
Tenggorokan; Permen cokelat; Permen karet (anggur/wine); Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu;
Permen susu dalam bentuk bubuk; Pesak (Sekam Padi); Petatas; Pilus; Pizza (roti); Pizza beku; Pletek; Popcorn yang diberi
perasa; Popcorn yang dilapisi perasa; Pretzels (kue); Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kembang gula rami yang
dapat dimakan dan produk kembang gula yang berasal dari atau diresapi dengan rami; Produk kue dan kembang gula; Produk
makanan berbahan dasar beras, tepung, oatmeal atau sereal, juga berupa hidangan yang dimasak; Produk untuk bumbu atau
penyedap bahan makanan, rempah-rempah yang dapat dimakan, bumbu, vinaigrettes, mayones; Produk zat tepung untuk
makanan; Produk-produk es krim  berbahan dasar kacang kedelai; Produk-produk kakao ; Puding (makanan penutup); Puding
Natal; Puding dari telur, susu dan gula; Puding kering; Puding pencuci mulut instan; Puding semolina; Pulut Nasi; Putu
Cangkiri; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-
kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Quinoa dan sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu paket dengan bumbu
dan perasa; Ragi dalam bentuk pil (bukan untuk pengobatan); Ragi untuk adonan; Rambutan Goreng; Ramuan beraroma
untuk makanan; Ravioli; Rempah-rempah terbuat dari pohon berry; Rempeyek; Risoles; Risoles Ayam; Risoles Daging;
Risoles durian mozarella; Roti Buaya; Roti Canai; Roti Denmark; Roti Gambang; Roti Pawa; Roti Srikaya Goreng; Roti Srikaya
Kukus Pandan; Roti Srikaya Panggang; Roti asin; Roti babi; Roti bagelan; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta; Roti kadet;
Roti kebab; Roti kecil-kecil; Roti kelapa; Roti kering; Roti koktail; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti kukus Cina; Roti lapis
hotdog; Roti manis; Roti manis isi; Roti mantau; Roti panggang di suguhkan dengan saus keju dan Boba dan di celup ke
dalam kuah srikaya; Roti pastry; Roti perancis; Roti prata; Roti sayuran (vegan); Roti sobek; Roti susu; Roti tawar; Roti tawar
manis; Roti tipis dilapisi daging; Roti yang dikeringkan; Roti yang mengandung tempe; Roti, kue pastry dan gula-gula; Roti,
sandwich, biskuit; Saffron (rempah-rempah); Sage [bumbu]; Sagon (Kue); Sagu Lempeng; Sagu Woku Komo-Komo; Sagu
mutiara; Sahi (Teh); Sambal Andaliman; Sambal Bajak; Sambal Bakasang; Sambal Balado; Sambal Bali; Sambal Bawang;
Sambal Cabe Hijau; Sambal Colo-Colo; Sambal Geprek; Sambal Goreng Ati Kentang; Sambal Goreng Kentang Teri; Sambal
Hijau; Sambal Ikan Teri; Sambal Kampung; Sambal Lingkung; Sambal Matah; Sambal Roa; Sambal Rusip; Sambal Terasi;
Sambal Tombur; Sambal Tuktuk; Sambal baby cumi; Sambal bakso; Sambal cabe kering; Sambal cabe kering aneka rasa;
Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal goreng Teri; Sambal pedas manis; Sambal sarai; Sambal Gledek; Sambal Merah
Padang (Sambal); Sambas; Sambel Bajak; Sambel Gami; Sambel Ijo; Sambel Ikan Asin; Sambel Lumpang; Sambel Teri
Kacang; Sambel Tomat; Sambel penyetan; Sambel tumpang; Sambelingkung; Samosa; Sandwich egg cheese; Sandwich
smoked beef cheese; Sanger; Sasagun; Sashimi Tuna; Saus; Saus (bumbu masak), saus salad; Saus Pico de Gallo; Saus
Pizza; Saus Worcestershire; Saus ayam; Saus cabai pedas (sriracha); Saus celup berbahan dasar coklat; Saus dalam
kemasansauces in a pouch; Saus kacang kedelai; Saus kari kuning asam; Saus kari panang; Saus kental untuk penambah
rasa; Saus pasta panggang; Saus sayuran asam; Saus siap saji; Saus tom-yum; Saus untuk es krim; Saus untuk memasak
[bumbu masak]; Saus untuk pasta dan nasi; Saus untuk tumisan; Savarin; Seblak; Sediaan aromatik untuk es krim; Sediaan
aromatik untuk kue; Sediaan aromatik untuk kue kering; Sediaan aromatik untuk makanan; Sediaan aromatik untuk membuat
tisan non-obat; Sediaan berbahan dasar coklat; Sediaan berbahan karbohidrat untuk makanan; Sediaan hidangan nasi;
Sediaan hidangan pasta; Sediaan karbohidrat untuk makanan; Sediaan makanan berbahan dasar pasta; Sediaan pasta;
Sediaan ravioli; Sediaan rempah-rempah; Sediaan sayuran untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Sediaan sereal; Sediaan
terbuat dari gandum termasuk serpih-serpih gandum; Sediaan untuk membuat ke dalam saus; Sediaan untuk membuat krim
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kocok; Sediaan untuk membuat minuman coklat dengan susu berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat minuman teh
dengan aroma buah-buahan berbentuk serbuk; Sediaan untuk membuat saus kaldu; Sediaan-sediaan tepung untuk makanan;
Seduhan bukan untuk pengobatan; Seduhan dari rempah-rempah; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan
herbal berbahan dasar kunyit asam; Sengkulun (Kue Tradisional); Serabi Jakarta; Serbat (es yang dapat dimakan); Serbuk
garut Jepang untuk keperluan kuliner; Sereal batangan berprotein tinggi; Sereal yang diolah yang digabungkan dalam satu
paket dengan biji yang dapat dimakan, kacang-kacangan, polong-polongan, atau sayuran; Sereal yang diolah yang
digabungkan dalam satu paket dengan bumbu dan perasa; Sereh kering (Bumbu); Serpihan sereal; Sinonggi; Sirup berwarna
keemasan; Snack Bar (Makanan); Sokko / Sangkolo; Songkolo Bagadang; Sorbet (es); Soufflé (makanan penutup); Spageti
yang belum dimasak; Spaghetti Meatballs; Spätzle (Pasta); Stik Keju; Sumpia abon; Sumpia abon sapi; Sumpia ayam; Sumpia
udang; Sumpia vegetarian; Sushi; Taffy (gula-gula); Talam Sagu Bakar; Tape Ketan; Tape Uli (Beras Ketan); Tart treacle
(Dessert khas Inggris); Tauco; Teh (bebas kafein) dengan pemanis tambahan; Teh Ginseng; Teh Jepang yang terbuat dari
bubuk kombu [kelp]; Teh Krisan; Teh Oolong; Teh Tarik; Teh bunga tisane; Teh dan teh herbal; Teh daun kelor; Teh daun
sirsat; Teh herbal dan seduhan herbal; Teh herbal daun kelor; Teh herbal untuk pengunaan dalam makanan; Teh herbal yang
mengandung kelor; Teh hijau jepang; Teh hitam es; Teh latte; Teh lemon; Teh olahan khas negara Thailand; Teh rosela; Teh
serai; Teh serbuk daun kelor; Teh yang menggunakan kelor; Teh, termasuk teh herbal, teh buah, teh rooibos, dan teh lain
yang memiliki rasa; Temulawak bubuk (bumbu); Tepung Herbal; Tepung Jawawut; Tepung atau Serbuk dari daun kelor;
Tepung atau serbuk daun kelor untuk konsumsi; Tepung dan sediaan-sediaan yang terbuat dari gandum; Tepung dari daun
tanaman kelor untuk makanan; Tepung gaplek; Tepung gula; Tepung jagung; Tepung kental buat makanan; Tepung kentucky;
Tepung ketan; Tepung panir; Tepung peyek; Tepung tapioka untuk makanan; Tepung terbuat dari terigu, canola, kedelai,
jagung, quinoa, amaranth, spelt dan beras; Tepung untuk makanan; Tepung, roti, ragi, pastri (kue-kue); Tetu; Thyme kering
untuk digunakan sebagai bumbu; Tili Aya; Tinutuan; Tiwul instan; Tong tjiu pia; Tortila gulung diisi potongan ayam; Trehalosa
untuk makanan dan minuman; Trufel coklat; Turkish delight (gula-gula); Uli (Makanan Dari Beras Ketan); Uli Ketan; Vermiseli
pita; Vinaigrettes untuk salad; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; Wajik; Wingko; Won ton (pangsit china); Yangko (kue
moci); Yoghurt beku; Yogurt Beku; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); Yorkshire (puding); Yutiao; Zat pengikat untuk es
konsumsi; acar jahe [bumbu]; acar manis [bumbu]; adas bintang; adas manis; aditif gluten untuk keperluan kuliner; adonan;
adonan biscotti; adonan biscotti beku; adonan brownies; adonan brownies beku; adonan crepe; adonan empanada; adonan
filo; adonan filo pastry; adonan kue; adonan kue beku; adonan panekuk; adonan pastry yang sudah digulung; adonan pizza;
adonan puff pastry (roti); adonan roti; adonan untuk membuat crepes; adonan wafer; adonan yang dipilin untuk digoreng;
adonan yang mengandung larva serangga; adonan yang mengandung serangga; affogato [minuman berbasis kopi yang
mengandung es krim]; agave nectar [pemanis alami]; air garam untuk digunakan dalam koktail; air garam untuk memasak; air
laut untuk memasak; air madu; allspice (lada); almond berlapis cokelat; almond berlapis gula; almond berlapis permen; almond
manis; ampiang ikan; ampiang kerang; ampiang telur ketam; ampiang tinta cumi; ampiang udang; angel-hair (pasta); apel
berlapis permen; apple betty (hidangan penutup); arem-arem; aroma untuk makanan/kue; asam [bumbu]; asam chutney; bagel
multigrain; baguettes [Roti Prancis]; bahan Penstabil krim kocok; bahan dasar kakao untuk produk manisan; bahan makanan
berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; bahan makanan untuk
adonan roti dan kue; bahan pelembut kue; bahan pengental untuk makanan; bahan pengganti es krim berbahan dasar kedelai;
bahan pengganti gula; bahan pengganti kopi; bahan pengganti marzipan; bahan pengikat sosis; bahan pengikat untuk es krim;
baking cokelat; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan memanggang]; baking soda [soda bikarbonat untuk keperluan
memasak]; baklava; bakpao; bakpao isi daging; bakso yang terbuat dari kanji; balok es; balsamic glaze [pemanis alami]; bar
energi dan makanan ringan berbahan dasar gandum dan cokelat; bar gula-gula; barbari [roti datar]; batang energi berbasis
sereal; batang energi berbasis sereal yang mengandung larva serangga; batang energi berbasis sereal yang mengandung
serangga; batang energi, selain untuk keperluan diet atau medis; batang energi, selain untuk tujuan diet atau medis; batang es
buah; batang nougat berlapis cokelat; batangan berbahan dasar cokelat; batangan es susu; bawang bawang merah; bawang
merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih bubuk; bawang putih cincang [bumbu]; bawang putih olahan
untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée [bumbu]; bazlama (roti pipih turki); beras analog (Beras yang terbuat
dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk makanan; beras putih; beras
sekam; bhakri [flatbread]; bibimbap [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari nasi dengan tambahan sayuran dan daging
sapi]; bibimbap [nasi dicampur dengan sayuran dan daging sapi]; bibit gandum untuk makanan manusia; bihun; bihun [mie];
bihun beras [mie Beras]; biji bayam olahan; biji chuang chia [bumbu]; biji cokelat; biji jagung panggang; biji jagung sedang
dipanggang; biji jali [bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; biji ketumbar,
dikeringkan; biji kiwicha olahan; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; biji kopi yang dilapisi
cokelat; biji olahan untuk digunakan sebagai bumbu; biji pala; biji rami untuk keperluan kuliner [bumbu]; biji rami untuk tujuan
kuliner [bumbu]; biji wijen [bumbu]; biji-bijian beku; biji-bijian cannihua olahan; biji-bijian olahan; bindaetteok [Pancake gaya
Korea yang dibuat dengan kacang hijau]; bing [flatbread]; bingkisan buskuit, permen, cokelat; bir pletok (minuman rempah-
rempah); biscuit tipis terbuat dari sereal; biskuit; biskuit (rusks); biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit
buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit keju; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang
mengandung toffee; biskuit mentega; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; blackstrap molasses [pemanis alami]; blinis; bola keju gembung [camilan jagung]; bola nasi
ketan; bola-bola ubi; bonbons terbuat dari gula; brondong jagung; brownies; buah (gula-gula); buah kering berlapis cokelat;
buah yang dilapisi cokelat; bubuk anggur merah untuk digunakan sebagai bumbu; bubuk anggur merah untuk digunakan
sebagai penyedap makanan; bubuk bawang; bubuk bawang putih; bubuk biji perilla untuk keperluan kuliner; bubuk cabai;
bubuk cabai [bumbu]; bubuk campuran es teh; bubuk cengkeh [rempah-rempah]; bubuk cokelat untuk sediaan minuman
berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk custard; bubuk daun kelor dimakan mengandung kelor; bubuk kakao instan  ; bubuk kari
[rempah-rempah]; bubuk kayu manis; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubuk kelapa kering [pemanis alami]; bubuk
kokoa; bubuk kurma kering [pemanis alami]; bubuk madu mentah kering [pemanis alami]; bubuk mustard [rempah-rempah];
bubuk pengembang; bubuk ragi; bubuk saus; bubuk soda kue; bubuk stevia kering [pemanis alami]; bubuk teh instan; bubuk
untuk membuat es krim; bubuk untuk menggoreng ayam; bubuk wasabi; bubuk wasabi [lobak Jepang]; bubur; bubur beras
untuk keperluan kuliner; bubur gandum; bubur instan; bubur jagung; bubur manis; bubur nasi; bubur tepung beras; bubur,
dengan basis susu, untuk makanan; bulgur; bumbu; bumbu berbasis ara kering; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dan
bumbu berbasis kakao untuk makanan dan minuman; bumbu dari bawang merah (condiment); bumbu kacang kedelai
[penyedap]; bumbu kari; bumbu makanan terutama terdiri dari saus tomat dan salsa; bumbu masak; bumbu nasi goreng;
bumbu nasi kuning; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu pasta; bumbu pasta kari; bumbu pasta laksa; bumbu pasta
nasi ayam; bumbu rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu selain minyak esensial; bumbu
semur; bumbu sop; bumbu taco; bumbu taco [bumbu dan rempah-rempah untuk taco]; bumbu umami; bumbu yang dioles;
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bunga atau daun untuk digunakan sebagai pengganti teh; bunga lawang; bunga rampai; bungkil kacang; bungkus pangsit;
burger kalkun [sandwich]; burger kedelai [sandwich]; burger keju [sandwich]; burger sayur [sandwich]; burger vegetarian
[sandwich]; burrito; butiran kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; butterscotch; béchamel [saus putih]; cabai kering [bumbu];
cabe (bumbu); cabe jamu (bumbu); cake frosting [icing]; cakwe/cakue; callisons [gula-gula]; calzone; camilan granola; camilan
granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung gembung; camilan jagung
kembung rasa bumbu; camilan jagung rasa keju; camilan muesli; campuran adonan; campuran adonan tempura; campuran
adonan untuk okonomiyaki [pancake gurih Jepang]; campuran beku; campuran biskuit; campuran bubuk untuk sediaan
minuman cokelat; campuran bumbu; campuran bumbu kari; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran bumbu untuk
rebusan; campuran cokelat panas; campuran crêpe; campuran custard; campuran donat instan; campuran es krim; campuran
gula-gula instan; campuran isian berbasis roti; campuran kakao; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi
hitam dengan susu panas; campuran kue; campuran makanan ringan yang terdiri dari kerupuk, pretzel atau popcorn;
campuran muffin; campuran pancake gurih; campuran panekuk; campuran panekuk instan; campuran pastry; campuran
puding instan; campuran puding pencuci mulut instan; campuran rempah-rempah; campuran roti; campuran roti dalam bentuk
bubuk; campuran roti dalam bentuk pasta; campuran saus; campuran saus [bumbu]; campuran sawi putih dan sawi putih
untuk digunakan sebagai pengganti kopi; campuran untuk membuat serbat [es]; campuran untuk membuat teh; campuran
untuk membuat teh chai; campuran untuk membuat teh kangzhuan; campuran untuk membuat teh kombucha; campuran
untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk pasta; campuran untuk sediaan saus;
campuran-campuran untuk membuat produk-produk roti; canapés (makanan kecil dari roti dengan toping); cancha paccho
[kernel jagung yang dipanggang]; cancha serrana [kernel jagung yang dipanggang]; cangkir cokelat yang bisa dimakan;
cangkir wafel berlapis cokelat; cangkir wafel yang dapat dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan; cannelloni; caper;
cappuccino; cañihua, diproses; cengkeh (bumbu); cengkeh [rempah-rempah]; chalupa [tortilla jagung]; chapati; chapati [roti
tidak beragi]; chervil, diawetkan; chestnut panggang dilapisi dengan sirup [kembang gula]; chetney bit; chimichangas [tortilla isi
goreng]; chinese stuffed dumplings (gyoza, cooked); chocolate fudge; chow mein [hidangan berbasis mie]; chow mein mie;
chow-chow [bumbu]; chulpi [kernel jagung yang dipanggang]; churros; chutney; chutney (saus) apel; chutney mangga; chutney
mangga [sambal]; chutney tomat hijau; chutneys [bumbu]; cobbler (hidangan) apel; cokelat; cokelat batangan; cokelat
berbentuk telur; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan,
olesan cokelat; cokelat dengan lobak Jepang; cokelat hitam; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang
mengandung susu; cokelat éclairs; cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat; coklat batangan diisi; coklat bebas susu;
coklat berisi ekstrak buah; coklat diisi; coklat hitam; coklat instan; coklat mousses; coklat panas; coklat pasta; coklat setengah
manis; cookie bebas gluten; cookie berlapis cokelat; cookie yang mengandung serangga; corn curls [camilan jagung kembung
rasa rasa]; coulis buah [saus]; couscous [semolina]; crab boil [bumbu]; cream of tartar untuk keperluan kuliner; creme brulee;
crepes; crispbread; croissant; crouton; crumble (hidangan) apel; crumble mixes (campuran remah-remah); crumpets; cuka;
cuka anggur; cuka apel; cuka arak; cuka balsamik; cuka beras; cuka bir; cuka blackcurrant; cuka buah; cuka buah Kiwi; cuka
buah kiwi; cuka delima; cuka hasil penyulingan; cuka kelapa; cuka kental; cuka kesemek; cuka kombucha; cuka kurma; cuka
malt; cuka palem; cuka putih; cuka rasa; cuka raspberry; cuka sushi; cuka tebu; cuka tomat; cuka, saus [bumbu]; cuka, saus
dan bumbu lainnya; cupcake beku; cupcake cokelat; custard [makanan penutup panggang]; date nectar [pemanis alami]; daun
ketumbar, dikeringkan; daun sage [bumbu]; daun sage, kering; daun stevia (pengganti gula); daun teh; daun teh, yang
diproses; dekorasi berbasis gula untuk kue; dekorasi cokelat untuk kue; dekorasi cokelat untuk pohon Natal; dekorasi fondant
untuk kue; dekorasi gula untuk kue; dekorasi kertas nasi untuk kue; dekorasi kue yang terbuat dari gula-gula; dekorasi
marzipan untuk kue; dekorasi permen untuk kue; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; dessert mousses [gula-gula];
dessert soufflés (hidangan); dodol garut; donat; dressing salad mengandung krim; dressing untuk salad; dressings for salad
(saus); dripper kopi bubuk sekali pakai, diisi; dulce de leche (hidangan); ekspresso; ekstrak kakao untuk konsumsi manusia;
ekstrak kopi; ekstrak malt digunakan sebagai perasa untuk makanan dan minuman; ekstrak malt digunakan sebagai perasa
untuk minuman; ekstrak malt untuk digunakan sebagai penyedap makanan; ekstrak malt untuk makanan; ekstrak ragi untuk
konsumsi manusia; ekstrak teh untuk keperluan kuliner; ekstrak untuk digunakan sebagai perasa makanan, selain minyak
esensial; ekstrak, selain minyak esensial, untuk membumbui bahan makanan; ekstrak, selain minyak esensial, untuk minuman
penyedap; empadões veganos [kue vegan]; empanadas veganas [pai vegan kecil]; enting-enting; enting-enting kacang; es; es
batu; es batu bentuk kotak; es batu bentuk tabung; es berperisa; es buah; es buah yang bisa dimakan; es coklat; es dalam
bentuk bubuk atau butiran; es gula-gula; es kopi; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim sebagai unsur utama; es
krim buah; es krim dan produk es krim; es krim dengan menggunakan teh; es krim dengan menggunakan teh hijau bubuk; es
krim gateaux; es krim mochi; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-susu; es
krim utamanya terdiri dari yoghurt; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es lilin (popsicle); es mambo; es
muncul; es podeng; es putar; es rasa; es sayuran yang dapat dimakan; es serut; es serut dengan kacang merah manis; es
susu; es teh; es termasuk serbat-serbat; es untuk penyegaran; es yang dapat dimakan; es, alami atau buatan; es-es; esens
untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi kopi; esensi yang dapat dimakan untuk bahan
makanan selain minyak esensial; espreso; essens untuk bahan makanan selain untuk minyak esensial; fa gao [kue bolu
kukus]; fettuccine; flapjacks [bar gandum]; flapjacks [kue wajan]; flatbreads; floating islands (hidangan penutup); focaccia [roti];
fondant; fondant digulung; fondants [gula-gula]; fritters (kue) apel; fruktosa untuk keperluan kuliner; fudge; fusilli; gandum
hancur; gandum malt disiapkan untuk keperluan kuliner; gandum utuh yang dimasak; gandum yang dihancurkan; gandum
yang ditumbuk; gandum, diolah; gandum, diproses; garam; garam bawang; garam bawang putih; garam beraroma; garam
berbumbu; garam berbumbu untuk memasak; garam masala; garam meja dicampur dengan biji wijen; garam seledri; garam
untuk memasak; garam untuk mengawetkan bahan makanan; garam yang bisa dimakan; garam, mustard; gelang permen;
gelatin rasa [manis]; gelatin rasa dan manis; gelato; gilingan Kasar Bubur Jagung; gimbap [hidangan nasi Korea]; ginseng
olahan untuk digunakan sebagai ramuan, rempah-rempah atau penyedap untuk makanan atau minuman; glasir madu treacle
untuk ham; glasir untuk makanan; glukosa untuk keperluan kuliner; gluten gandum kering; gluten yang diolah sebagai bahan
makanan; gnocchi berbahan dasar semolina; gnocchi berbasis tepung; gochugaru [bubuk cabai merah]; gochujang [pasta
cabai fermentasi]; granola; granola bar; gula; gula almond; gula anggur; gula aren; gula batu; gula beku; gula bit; gula buah;
gula bubuk; gula butterscotch; gula cair; gula demerara; gula gula non-obat; gula gula rasa; gula gula rebus; gula gula untuk
menghias kue; gula jarak; gula jawa; gula karamel; gula kayu manis; gula kelapa; gula kelapa [pemanis alami]; gula kristal;
gula kristal (selain gula-gula); gula kristal putih; gula kristal untuk keperluan kuliner; gula kurma; gula madu herbal; gula manis
rebus; gula maple; gula mentah; gula merah; gula muscovado; gula pasir; gula pastilles (manisan); gula permen karet; gula
rebus; gula tebu; gula tebu bubuk; gula tebu pasir; gula vanila; gula, madu, sirup; gula, madu, tetes (treacle); gula-gula; gula-
gula (dekorasi kue); gula-gula bebas gluten; gula-gula buah; gula-gula dalam bentuk beku; gula-gula dan dekorasi cokelat
untuk pohon Natal; gula-gula dengan menggunakan teh; gula-gula dengan menggunakan teh hijau bubuk; gula-gula dingin;
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gula-gula non obat; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; gula-gula tidak mengandung obat; gula-gula untuk dekorasi
pohon Natal; gula-gula untuk makanan; gula-gula untuk produk yang dipanggang; gyoza; halvah; ham glasir; hamburger
[sandwich]; hardtack [biskuit]; harissa [bumbu]; havermut; herbal kering untuk keperluan kuliner; hiasan berbahan dasar
cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; hiasan berbahan dasar gula untuk keperluan yang
berhubungan dengan makanan; hiasan kue yang dapat dimakan; hidangan kering beku dengan bahan utama pasta; hidangan
pasta; hidangan penutup dari buah; hidangan penutup dari buah (fruit cobblers); hidangan penutup dari buah cherry (cherry
cobbler); hidangan penutup puding berbahan dasar nasi; hidangan utama yang terdiri dari pasta atau nasi; hobak-juk [bubur
labu]; hot dog [sandwich], pai daging; ice cream bars [gula-gula]; icing bukan dari susu; injeolmi [kue beras ketan yang dilapisi
bubuk kacang]; injera [flatbread]; intip (makanan terbuat dari nasi yang di goreng); irisan kue [kue kering]; irisan pai [kue
kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; isi berbahan dasar coklat, isi berbahan dasar custard dan icing bukan
dari susu; isi berbahan dasar custard untuk kue dan pai; isi bukan dari susu, yaitu, isi berasal dari biji padi-padian; isi cokelat
untuk produk-produk roti; isian karamel; jagung giling; jagung panggang; jagung, digiling; jagung, diolah; jagung, dipanggang;
jahe [bumbu]; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jambalaya [sajian nasi Creole
pedas dengan campuran ikan dan daging seperti udang, ayam, ham, dan sosis pedas]; jeli buah [gula-gula]; jeotgal [Bumbu
Korea yang terbuat dari makanan laut asin dan fermentasi]; jiaozi [pangsit isi]; jinten (bumbu); kacang (gula-gula); kacang
berlapis cokelat; kacang berlapis gula [gula-gula]; kacang brazil dilapisi cokelat; kacang dilapisi gula; kacang jeli; kacang
macadamia berlapis cokelat; kafein tambahan, yaitu, konsentrat berkafein untuk membuat minuman kopi; kakao yang
mengandung kelor; kalung permen; kanji dr tepung jagung; kantong kopi, terisi; kantong teh; kapsul berisi seduhan herbal;
kapsul cappuccino, terisi; kapsul kakao, terisi; kapsul kopi ginseng, terisi; kapsul kopi jelai, terisi; kapsul kopi, terisi; kapsul teh,
diisi; kapulaga (bumbu); kapulaga [bumbu]; karak beras; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; karamel keras berlapis
gula; kari; kari [rempah-rempah]; kasha; kasutera [kue bolu Jepang]; kayu manis [rempah-rempah]; kecap; kecap [soy sauce];
kecap dengan tekstur lembut; kecap pedas; kemangi, keringkan; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar almond;
kembang gula beku berbahan dasar kacang kedelai; kembang gula beku berbahan dasar kacang mete; kembang gula beku
berbahan dasar kacang polong; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal;
kembang gula yang dibekukan dengan perasa teh, teh herbal dan/atau buah-buahan; kemiri (bumbu); keping cokelat;
kepingan kayu alami (panggang) ditambahkan ke anggur untuk meningkatkan rasanya; kerang Taco; keripik [produk sereal];
keripik berbahan dasar biji-bijian; keripik butterscotch; keripik camilan sereal instan; keripik gandum utuh; keripik jagung;
keripik kacang (gula-gula); keripik nasi; keripik pangsit; keripik taco; keripik tipis kering yang terbuat dari mi goreng; keripik
tortilla; keripik tortilla gandum utuh; keripik tortilla jagung; keripik udang; kernel jagung yang dibakar; kertas nasi yang bisa
dimakan; kertas yang bisa dimakan; kerucut untuk es krim; 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 stick tongkol; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; ketan durian; ketan
hitam; ketan putih; ketel jagung [popcorn]; ketumbar (bumbu); ketumbar kering untuk digunakan sebagai bumbu; ketumbar
tanah; kimchijeon [pancake sayuran fermentasi]; kismis berlapis cokelat; kiwicha, diolah; koji [beras malt fermentasi]; kombu-
cha [Teh Jepang yang terbuat dari rumput laut]; konsentrat sayuran digunakan untuk bumbu; kopi; kopi bebas kafein; kopi
beku-kering; kopi beraroma; kopi buatan; kopi bubuk; kopi dan coklat; kopi dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi instan;
kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi yang mengandung kelor;
kopi, teh, kakao, gula, beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; krim bavaria; krim karamel; krim maple; krim-krim coklat;
kue Kiam Ko Kwe; kue adonan goreng; kue almond; kue balok; kue basah; kue bay tat (khas bengkulu); kue bebas gluten; kue
beku; kue beras; kue beras [kukus dan dibungkus daun]; kue beras dikukus (mi kao pan); kue bohromrom (klepon aceh); kue
bola; kue bolu; kue buah; kue bubuk; kue bulan; kue cinnamon; kue cokelat; kue coklat; kue custard; kue es; kue es krim; kue
filo; kue frosting; kue gambang; kue gandum; kue geplak; kue gulung telur; kue jahe; kue jinten / kue biji ketapang; kue kacang
khas bagan siapiapi; kue kastangel; kue keberuntungan; kue kecipir (cipiran); kue keju; kue kelor; kue kering; kue kering beku;
kue kering berbasis bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue krim; kue lapis talas bogor; kue
lekker; kue lobi-lobi; kue mentega; kue millet; kue muffin; kue nastar; kue nougat; kue pai; kue panekuk; kue pang-pang; kue
pastry; kue persik; kue potong; kue prem; kue pretzel; kue proll; kue putri salju; kue semprit; kue serabi; kue sereal; kue stik
bawang; kue sus; kue tar apel; kue tar blueberry; kue tar buah; kue tar ceri; kue tar cokelat; kue tar krim; kue tar lemon; kue tar
lezat; kue tar raspberry; kue tar stroberi; kue tar telur; kue tart; kue untuk makanan ringan; kue wafer berlapis cokelat; kue
widaran / bidaran; kue yang dikukus; kue yang mengandung larva serangga; kue yang mengandung serangga; kue yogurt
beku; kue, biskuit, kue kering; kue-kue gurih; kue-kue segar; kukis coklat dari tepung keto; kulit cokelat mengandung biji kopi
bubuk; kulit kerak tart; kulit kue; kulit pai meringue; kulit pasta; kulit pastry puff (roti); kulit pie; kulit tart; kulit tortilla; kunyit untuk
makanan; kwetiau; lada; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); lapisan gula (frosting); lasagna; lem lebah; lem yang dapat
dimakan untuk dekorasi gula-gula; lembar pasta untuk lasagna atau cannelloni; lemon serbat [gula-gula]; lemper ayam;
liquorice [gula-gula]; lo cu pan hakka; lo mein (hidangan); lobak pedas; lokio, diawetkan; lokio, keringkan; lolipop [gula-gula];
lomper [roti pipih berbasis kentang]; lumpia; lumpia pisang; madu; madu Manuka; madu campuran; madu chancaca; madu
herbal; madu mentah [pemanis alami]; madu mongso; madu mustard; madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup;
makan gandum; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan; makan siang dalam kotak
yang terdiri dari nasi, dengan tambahan daging, ikan, atau sayuran; makan siang dalam kotak yang terdiri dari nasi, dengan
tambahan tempura daging, tempura makanan laut, tempura telur, tempura sayuran atau tempura jamur; makan siang dalam
kotak yang utamanya terdiri dari nasi; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari pasta; makan siang dalam kotak
yang utamanya terdiri dari sushi; makan siang pra-paket yang terdiri terutama dari nasi, dan juga termasuk daging, ikan atau
sayuran; makan siang siap saji dalam kotak berbasis tempura; makanan Untuk Sarapan dari Padi-padian; makanan batang
berenergi berbahan dasar cokelat; makanan batang berenergi berbahan dasar kakao; makanan batang bernutrisi yang
berbasis gandum; makanan beku terutama terdiri dari pasta; makanan beku terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan
berbahan dasar oat; makanan berbahan dasar tepung (SEMPOL); makanan dari jagung; makanan dari tepung; makanan
disiapkan terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan gurih siap saji dalam bentuk pizza; makanan gurih siap saji di kelas
ini terutama terdiri dari pasta atau nasi; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan atau bahan
untuk membuat makanan lain; makanan pembuka dan makanan ringan yang terdiri dari kembang gula, pasta, nasi, biji-bijian,
roti dan sereal; makanan pencuci mulut dan gula-gula dingin dan beku; makanan pencuci mulut gaya China, yaitu, bubur
dengan delapan bahan (yang termasuk kacang, beras, kacang merah, longan yang dikeringkan, kacang hijau, dan lain-lain);
makanan pengganti berbahan dasar coklat dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar sereal
dalam bentuk batangan (non-medis); makanan penutup beku; makanan penutup beku yang terbuat dari air, pemanis, dan
sirup buah atau perasa lainnya; makanan penutup berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar kopi; makanan
penutup berbasis custard; makanan penutup cokelat; makanan penutup dengan rasa karamel; makanan penutup dengan rasa
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kopi; makanan penutup es krim; makanan penutup gelatin rasa [manis]; makanan penutup gelatin rasa dan manis; makanan
penutup muesli; makanan penutup vanila; makanan ringan berbahan dasar beras; makanan ringan berbahan dasar biji
probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji-bijian; makanan ringan berbahan dasar coklat; makanan ringan berbahan dasar
coklat probiotik; makanan ringan berbahan dasar gandum; makanan ringan berbahan dasar gandum (makanan batang);
makanan ringan berbahan dasar granola probiotik; makanan ringan berbahan dasar jagung; makanan ringan berbahan dasar
kakao; makanan ringan berbahan dasar kakao probiotik; makanan ringan berbahan dasar kopi probiotik; makanan ringan
berbahan dasar mie; makanan ringan berbahan dasar oat; makanan ringan berbahan dasar pati singkong diekstrusi; makanan
ringan berbahan dasar pati yucca diekstrusi; makanan ringan berbahan dasar sereal; makanan ringan berbahan dasar sereal
bebas gluten; makanan ringan berbahan dasar sereal probiotik; makanan ringan berbahan dasar tapioka; makanan ringan
berbahan dasar tepung kentang; makanan ringan berbahan dasar tepung tapioka diekstrusi; makanan ringan berbahan
dasar multigrain yang larutkan dengan suplemen nutrisi dan makanan, bukan untuk keperluan medis; makanan ringan
berbasis jagung; makanan ringan berbasis sereal; makanan ringan dengan bahan dasar mie; makanan ringan diekstrusi
terutama terdiri dari pati; makanan ringan gandum diekstrusi; makanan ringan jagung diekstrusi; makanan ringan yang
terutama terdiri dari biji-bijian; makanan siap dimakan, berupa potongan makanan dari bahan sereal; makanan siap saji
berbahan dasar beras; makanan siap saji berbahan dasar mie; makanan siap saji kering; makanan siap saji terutama terdiri
dari sereal dan biji-bijian; makanan siap santap berbentuk batangan berbahan dasar cokelat; makanan yang dipanggang;
makaroni; makaroni [kue kering]; makaroni dan keju; makaroni dengan keju; makaroni keju; makaroni salad; malt untuk
konsumsi manusia; maltosa; maltosa untuk makanan; mandu [Bakpao ala Korea]; mangkuk tortilla yang bisa dimakan;
mangkuk wafer yang dapat dimakan; manisan terbuat dari minyak wijen; maple spreads (olesan); marinades (cairan yang
memberikan rasa asin); marning jagung; marsmalow; marzipan; matzo [roti tak beragi]; maté (minuman infused); mayones;
membalikkan gula; menir untuk makanan manusia; mentega maple; merica; merica (bumbu); meringues (kue); meses; mi dari
tepung beras; microwave popcorn; mie Cina; mie ayam; mie bebas gluten; mie beras; mie berbahan dasar kelor; mie gandum;
mie goreng; mie hakka; mie instan; mie instan Cina; mie kacang; mie kacang pati; mie kelor berwarna hijau; mie kering; mie
kering bahan pengganti kopi; mie ramen; mie sayur; mie soba; mie soba instan; mie somen; mie telur; mie tepung; mie udon;
mie udon instan; mie yang mengandung kelor; mie yang mengandung larva serangga; mie yang mengandung serangga; mie
yang terbuat dari tanaman kelor; mie, dimasak atau tidak dimasak; mille-feuilles (kue); mint untuk permen; mint, dikeringkan;
minuman berbahan dasar cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang
mengandung susu; minuman berbahan dasar coklat; minuman berbahan dasar coklat dengan toping : boba, jelly, pearl;
minuman berbahan dasar espresso; minuman berbahan dasar kakao; minuman berbahan dasar karamel; minuman berbahan
dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan atau tanpa susu; minuman berbahan dasar kopi dengan toping :
boba, jelly, pearl; minuman berbahan dasar kopi, kokoa, cokelat atau teh; minuman berbahan dasar sereal [pengganti
makanan cair]; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh dengan beraroma/ berasa bunga; minuman
berbahan dasar teh dengan tambahan rasa buah; minuman berbahan dasar teh dengan toping : boba, jelly, pearl; minuman
berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; minuman berbahan dasar teh yang mengandung atau
diberi perisa jus buah atau jus sayuran; minuman berbasis chamomile; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao;
minuman biji kakao; minuman biji kopi; minuman cokelat; minuman cokelat dengan susu; minuman dari campuran espresso,
es krim dan brownies; minuman dengan bahan dasar coklat; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman dengan bahan
dasar kopi; minuman dengan bahan dasar teh; minuman es berbahan dasar kopi; minuman es berbahan dasar teh; minuman
jus ginseng menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng merah menjadi teh ginseng; minuman jus ginseng putih menjadi teh
ginseng; minuman jus jahe menjadi teh jahe; minuman kakao dengan susu; minuman kopi; minuman kopi dengan buah-
buahan; minuman kopi dengan campuran susu; minuman kopi espresso dengan tambahan sirup jeruk; minuman kopi
espresso dicampur dengan susu; minuman kopi espresso dicampur dengan susu 150 ml; minuman kopi espresso dicampur
dengan susu 180 ml; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan dasar kakao;
minuman sediaan berbahan dasar kopi; minuman teh; minuman teh boba; minuman teh dengan susu; minuman terbuat dari
campuran matcha dan susu (berbahan dasar matcha); minuman yang terbuat dari cokelat; minuman yang terbuat dari kopi;
minuman yang terbuat dari teh; minuman yang terutamanya terdiri dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi;
minuman-minuman berbahan dasar kopi;; minuman-minuman berjenis kental/seperti lumpur dengan rasa kopi (coffee-flavored
slush-type drinks); minuman-minuman berperisa cokelat; minyak cabai untuk digunakan sebagai bumbu atau bumbu; minyak
kopi; mirror icing [mirror glaze] (sejenis kue); misoa; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang terdiri dari agar-agar, adzuki
rebus dan buah-buahan dengan sirup]; mizo-yokan-no-moto [Campuran gula Jepang berbahan dasar adzuki bean jelly]; mizu-
yokan-no-moto [Makanan Jepang terbuat dari sweet adzuki bean jelly]; mizuame [sari pati ketan] [permen]; moca; molase
delima; molase untuk makanan; moster; msg (penyedap rasa); muesli dalam bentuk batangan; muesli instan; mugi-cha [teh
barley panggang]; mukhwas [permen untuk menyegarkan nafas]; nachos [keripik tortilla]; napas yang menyegarkan; nasi
ayam; nasi babat; nasi bakar; nasi bebek; nasi gembung; nasi goreng; nasi gulai /gule; nasi instan; nasi kotak; nasi kuning;
nasi rawon; nasi sayur medan; nasi tumpeng; nasi yang dimasak; nasi yang diperkaya; nasi, dimasak atau tidak dimasak;
nasi/lontong kikil; nerikiri [gula-gula tradisional Jepang yang terdiri dari cangkang kacang manis yang mengandung selai
kacang manis]; nonpareils (permen); nougat; nougat bar; nurungji [kerak nasi hangus]; okonomiyaki [pancake gurih Jepang];
olahan (sayuran) untuk digunakan sebagai pengganti kopi; olahan berbahan dasar kakao bubuk untuk membuat minuman;
olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan berbahan dasar cokelat
juga mengandung kacang; olesan cokelat untuk digunakan pada roti; olesan madu untuk ham; olesan okelat mengandung
kacang-kacangan; olesan serbat [gula-gula]; onigiri [bola nasi]; oolong dengan bunga osmanthus; orecchiette (pasta);
oregano, dikeringkan; oyaki dengan menggunakan teh; oyaki dengan menggunakan teh hijau bubuk; paella (Hidangan
Soanyol); pai; pai apel; pai aprikot; pai ayam; pai babi; pai beku; pai berbasis serangga; pai berbasis serangga larva; pai berisi
daging; pai blueberry; pai buah; pai ceri; pai daging; pai daging cincang; pai daging unggas dan daging buruan; pai gurih; pai
labu; pai lemon meringue; pai persik; pai raspberry; pai sayur; pai segar; pai stroberi; pai telur; pai yogurt beku; pajeon
[Panekuk gaya Korea yang dibuat dengan bawang hijau]; pajeon [panekuk bawang hijau]; paket makanan yang terdiri dari
pasta atau nasi; pala; pala (bumbu); pan masala [sebagai permen untuk menyegarkan nafas]; pancake; pancake gurih;
pandoro [roti ragi manis]; pane carasau [roti datar]; panekuk; panekuk soba; panekuk tipis; panekuk yang bisa dimakan;
panekuk yang dipanggang; pangsit China yang diisi; pangsit Cina dengan isian (Shumai, dimasak); pangsit [pangsit yang diisi];
pangsit beku; pangsit berbasis tepung; pangsit berupa pangsit yang diisi; pangsit cumi-cumi; pangsit daging kukus [shaomai];
pangsit diisi dengan daging babi cincang [gyoza]; pangsit gurita [takoyaki]; pangsit ubi jalar beku; pangsit udang; pangsit yang
diisi; pangsit yang mengandung larva serangga; panili; panna cotta (hidangan penutup); papadum (roti renyah pipih);
pappardelle (pasta); paprika [bumbu]; paprika bubuk; parfait dengan menggunakan teh; parfait dengan menggunakan teh hijau
bubuk; parfaits (hidangan penutup); pasta almond; pasta asam jawa; pasta bawang putih [sambal]; pasta bebas
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gluten; pasta cokelat; pasta gandum; pasta jahe [bumbu]; pasta kacang berbumbu digunakan sebagai bumbu; pasta kacang
cabai pedas; pasta kacang kedelai [bumbu]; pasta kacang miso; pasta kari; pasta kering; pasta kering dengan truffle; pasta
kupu-kupu; pasta penuh; pasta penyedap pandan; pasta permen [kembang gula]; pasta sayur [saus]; pasta segar; pasta segar
dengan truffle; pasta soba; pasta telur; pasta untuk sup; pasta wasabi; pasta yang mengandung larva serangga; pasta yang
mengandung serangga; pasta, dimasak atau tidak dimasak; pastel; pastila [gula-gula]; pastilles [gula-gula]; pastilles gula
berbusa; pati konjak; pati singkong untuk keperluan kuliner; pati singkong untuk makanan; pati ubi jalar untuk keperluan
kuliner; pati ubi jalar untuk makanan; pati untuk makanan; pati untuk makanan dan minuman; patjuk [bubur kacang merah];
peach cobbler (kue); pearl barley (biji gandum); pecan logs (permen); pelapis berbumbu; pelmeni [pangsit diisi dengan
daging]; pelunak daging untuk keperluan rumah tangga; pemanis alami; pemanis menjadi pengganti gula; pemanis rendah
kalori; pemanis-pemanis coklat; pembungkus pangsit (china); pengganti cokelat; pengganti es krim; pengganti kopi berbahan
dasar chicory; penne (pasta); penyedap [bumbu]; penyedap kopi; penyedap makanan, selain minyak esensial; penyedap rasa;
penyedap rasa dan aroma  untuk makanan selain untuk minyak esensial; perasa almond, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa almond, selain minyak esensial, untuk makanan atau minuman; perasa almond, selain minyak esensial,
untuk minuman; perasa buah untuk makanan atau minuman, kecuali esens; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan
makanan; perasa buah, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa bunga jeruk selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa herbal, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa kelapa selain minyak atsiri untuk makanan atau
minuman; perasa kopi; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa lemon, selain minyak esensial,
untuk makanan atau minuman; perasa lemon, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa makanan untuk digunakan
dalam membuat es krim; perasa pandan untuk keperluan kuliner; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau
cafucino; perasa teh untuk makanan atau minuman; perasa untuk minuman, selain minyak esensial; perasa vanila untuk
bahan makanan; perasa vanila untuk keperluan kuliner; perasa vanila untuk makanan atau minuman; perasa vanila untuk
minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk keju; perasa, selain minyak esensial, untuk kue; perasa, selain minyak
esensial, untuk mentega; perasa, selain minyak esensial, untuk minuman; perasa, selain minyak esensial, untuk sup; perekat
yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen [gula-gula]; permen batangan; permen bebas gula; permen
berbasis pati; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ;
permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus;
permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula];
permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah; permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet
kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen
pelega tenggorokan; permen peppermint; permen permen; permen rasa buah-buahan; permen rasa kopi.; permen rasa mint;
permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen yang diperkaya kalsium; permen
yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; persiapan aromatik untuk makanan, bukan dari minyak esensial; persiapan kue
yang mengandung larva serangga; persiapan kue yang mengandung serangga; persiapan sereal; pesto [saus]; peterseli,
kering; petis; petits fours [kue]; pia kacang; piadina [roti datar]; picarones [donat]; piccalilli (acar); pie Eskimo; pie cokelat; pie
kemiri; pie pisang; pilus; pinggiran pizza; pinggiran pizza beku; pizza; pizza segar; pod cappuccino, diisi; polenta (hidangan
Italia); polong kopi barley, terisi; polong kopi ginseng, diisi; polong kopi, terisi; polong teh, diisi; popcorn berlapis karamel;
popcorn berlapis karamel dengan manisan kacang; popcorn berlapis permen; popcorn dan makanan ringan berbahan dasar
jagung; popcorn mengkilap; popcorn olahan; poppadums (hidangan India); potongan gula kristal [gula-gula]; potongan kecil
nanas; potongan-potongan kecil pisang; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di
tengahnya; praline (permen); prem chutney (saus); pretzel [roti berbentuk simpul]; pretzel berlapis cokelat; pretzel berlapis
yogurt [gula-gula]; produk cokelat; produk daging berupa burger [sandwich]; produk daging berupa sandwich burger; produk es
krim; produk makanan yang mengandung terutama tepung; produk makanan yang terdiri dari sereal; produk nasi untuk
makanan; produk sereal bebas gluten; produk-produk berbahan dasar cokelat; produk-produk kopi; produk-produk roti untuk
makanan; propolis [lem lebah] untuk makanan manusia; propolis*; puding; puding beku; puding beras; puding kembang tahu;
puding penutup; puding pisang; puding roti; puding tahu; puding yang dipanggang; puff krim; puff pastry (roti); puree pisang
[pemanis alami]; quesadillas [roti isi]; quiches (roti); quinoa yang diproses; quinoa, diolah; ragi; ragi ale; ragi ale untuk
membuat bir; ragi pembuat bir untuk dipanggang; ragi untuk bir; ragi untuk keperluan kuliner; ragi untuk pasta; ragi*; ragi,
baking powder; rakik; ramen [hidangan berbasis mie Jepang]; ramuan herbal diawetkan untuk digunakan sebagai bumbu;
remah; remah roti; rempah-rempah; rempah-rempah bubuk; rempah-rempah kari; rempah-rempah yang mengandung kelor;
rengginang; rengginang dari tulang ikan; rhubarb crumble (hidangan); rhubarb pies (roti pai); rhubarb tart; rigatoni; risol; risoles
pisang; risotto; rocoto paste [bumbu]; rosemary, yang dikeringkan; roti [roti tidak beragi]; roti bagel; roti bagel beku; roti bakar;
roti bawang; roti bebas gluten; roti beku; roti berlapis; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti bir; roti
bluder; roti buah; roti bun; roti bun carbomado; roti bun krim; roti bun kukus dengan isian; roti bun kukus yang diisi dengan
daging cincang [Chuka-manjuh]; roti dan roti bun; roti dari tepung beras; roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti gandum;
roti gandum hitam; roti goreng; roti gulung; roti gulung bebas gluten; roti jahe; roti kacang; roti kering croutons; roti kismis; roti
kukus; roti kukus yang diisi dengan kacang merah; roti maryam; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti panggang; roti
panggang yang disuguhkan dengan saus keju dan boba dicelupkan kuah srikaya; roti pipih berbahan dasar kentang; roti pita;
roti rendah garam; roti scones; roti segar; roti singkong [roti keju]; roti soda; roti sosis gulung; roti sosis gulung segar; roti tidak
beragi; roti yang dibuat dari kacang kedelai; roti*; royal jelly *; royal jelly untuk makanan manusia, bukan untuk keperluan
medis; rugelach [kue kering]; rumput laut [bumbu]; rumput laut untuk digunakan sebagai bumbu; sagu; salad nasi; salad pasta;
sambal; sambal cabe rawit aceh; sambal gandaria; sambal kacang; sambal oelek menjadi bumbu; sambal pedas; sambel;
sambel ebi; sambel ikan teri; sambel pecel; sambelingkung; sandwich burger daging sapi; sandwich burger kalkun; sandwich
burger kedelai; sandwich burger sayuran; sandwich es krim; sandwich gulung; sandwich hot dog; sandwich ikan; sansho
powder [bumbu lada Jepang]; saos; saos tomat; saus; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus aioli; saus
apel [bumbu]; saus asam manis; saus barbekyu; saus barbekyu maple; saus berbahan dasar buah; saus berbasis bawang
putih; saus berbasis tomat; saus bumbu; saus cabai; saus cabai pedas; saus chimichurri; saus cokelat; saus coklat; saus
cranberry [bumbu]; saus daging; saus dibumbui dengan kacang; saus gurih; saus gurih digunakan sebagai bumbu; saus
horseradish; saus ikan; saus jamur; saus kalengan; saus karamel; saus kari; saus kari organik; saus lada; saus madu mustard;
saus maple; saus maple (salad); saus marinade (jerk sauce); saus marinara; saus mustard; saus mustard madu; saus pasta;
saus pedas berbumbu; saus rocoto [sambal]; saus salad; saus salsa; saus sate; saus sayap ayam; saus spaghetti; saus steak;
saus tartar; saus teriyaki; saus terkonsentrasi; saus tiram; saus tiram [sambal]; saus tomat; saus untuk ayam; saus untuk
daging; saus untuk es krim; saus untuk ikan; saus untuk nasi; saus wasabi; saus yang mengandung kacang; sawi putih
[pengganti kopi]; sediaan Makanan dari Padi-padian; sediaan [berbahan dasar teh] untuk membuat minuman; sediaan
aromatic untuk membuat seduhan bukan untuk pengobatan; sediaan aromatik untuk permen; sediaan berbahan dasar kakao;
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sediaan berbahan dasar kopi; sediaan hidangan nasi yang digulung dengan rumput laut; sediaan krim kocok yang kental;
sediaan lobak [bumbu]; sediaan makanan ringan terbuat dari sereal; sediaan makanan yang berbahan dasar biji-bijian;
sediaan malt barley untuk digunakan dalam membuat minuman; sediaan minuman kakao; sediaan minuman kopi; sediaan
untuk membuat minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan berbahan dasar makanan karbohidrat; sediaan-sediaan
berbahan dasar sereal; sediaan-sediaan untuk minuman berbahan dasar kopi; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ;
seduhan (bukan obat); seduhan bukan obat; seduhan daun kelor organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger);
seduhan daun mint; seduhan herbal; seduhan herbal  dari dedaunan pohon mate; seduhan herbal alang-alang; seduhan
herbal bandrek; seduhan herbal berbahan dasar alang-alang; seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
berbahan dasar temulawak; seduhan herbal berbahan rempah; seduhan herbal berbahan rempah (jahe, kunyit, temulawak);
seduhan herbal jahe merah dengan atau tanpa susu; seduhan herbal siap minum berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
wedang jahe; seduhan peppermint; seduhan, bukan obat; semolina; senbei [kerupuk nasi]; serbat [es]; serbat [gula-gula];
serbuk teh berbahan dasar kelor; sereal bar; sereal bar protein tinggi; sereal berbentuk butiran; sereal bubuk; sereal dan biji-
bijian olahan; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal gandum; sereal jagung; sereal siap saji; sereal untuk sarapan;
sereal, diproses; serpihan Oat; sherbet fountains (permen); sherry trifle; shortbread biskuit; shortbread tart shells (kue);
shortcrust pastry (kue); sirup (pati) untuk keperluan kuliner; sirup (sejenis maple sirup); sirup (sirup kental); sirup (treacle);
sirup agave [pemanis alami]; sirup beras merah [pemanis alami]; sirup cokelat; sirup jagung untuk keperluan kuliner; sirup
kurma [pemanis alami]; sirup maple; sirup maple [pemanis alami]; sirup maple bebas gula; sirup maple dehidrasi dalam bentuk
butiran; sirup maple organik; sirup molase untuk keperluan kuliner; sirup panekuk; sirup pati ketan; sirup topping maple; sirup
untuk topping; sistik ubi ungu; slondok; snack bar berbasis granola; snack bar berbasis muesli; sohun; songpyeon [kue beras
berbentuk setengah bulan dengan isian manis atau semi-manis]; sopapillas [kue kering goreng]; sorbet (es); sorbet [es];
sorgum, diolah; sosis yang dibungkus adonan; souffle berbasis custard; souffle coklat; sourdough (roti); spageti dengan bakso;
spaghetti; spaghetti bolognese; spaghetti kalengan dalam saus tomat; spearmint untuk air infused; spiced cookies (kue
kering); sponge fingers [biskuit]; stevia [pemanis alami]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk); stick liquorice [gula-gula];
stik balado; stik dari tulang ikan; stik jeli buah; stik roti; sujebi [hidangan yang dimasak terdiri dari serpihan adonan dengan
kaldu]; surabi bandung; sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki;
susu malt menjadi perasa untuk minuman; sweetmeats [permen]; tabbouleh (Salad); tablet hisap tanpa obat [gula-gula]; tablet
madu herbal [permen]; taburan cokelat untuk menghias kue; taburan gula (sprinkes); taburan gula (sprinkes) untuk menghias
kue; taburan maple butiran (gula); taburan praline untuk digunakan pada es krim; taburan untuk menghias kue; taco (Hidangan
khas Mexico); tagliatelle (Pasta Itali); taiyaki [kue berbentuk ikan Jepang dengan berbagai isian]; takoyaki; tamale (Makanan
khas Amerika Tengah); tanaman herbal, diawetkan [bumbu]; tapioca pearls (isian untuk minuman boba); tapioka; tapioka dan
sagu; tapioka untuk makanan; tart aprikot; tart pear; tarte tatin (Hidangan berbahan dasar apel); tarwi (tanaman), diolah; tauco
cabe hijau; teff (rumput), diolah; teh; teh (bukan untuk keperluan medis); teh abu-abu earl; teh acanthopanax; teh atau kakao;
teh barley; teh barley yang dipanggang; teh bebas kafein; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang; teh boba durian;
teh buah; teh bubuk; teh bunga jeruk nipis; teh celup; teh chai; teh chamomile; teh coca; teh dalam kantung tidak mengandung
obat; teh daun sage; teh dengan aroma bibit gandum; teh dingin; teh ekor kuda, selain untuk penggunaan obat; teh fieldmint;
teh ginseng merah; teh goji berry; teh herbal yang menggunakan kantong teh yang mengandung kelor; teh herbal, selain untuk
penggunaan obat; teh hijau; teh hijau bubuk; teh hijau nanah mint; teh hitam; teh instan; teh jahe; teh jeruk nipis; teh
kangzhuan [teh Cina fermentasi]; teh kombucha; teh kunyit; teh lengkeng; teh melati; teh melon; teh oolong [teh Cina]; teh
pelangsing; teh peppermint; teh putih; teh rooibos; teh rosella; teh rosemary; teh rumput hijau; teh sage; teh sitrun; teh
spearmint; teh susu; teh susu berbahan dasar teh; teh susu, berbahan dasar tanpa-susu; teh susu, teh yang mendominasi; teh
yang difermentasi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi,
makanan ringan mie; teh yang terbuat dari rumput laut; tempel jahe untuk digunakan sebagai bumbu; tempura yang diletakkan
di atas nasi yang disajikan dalam mangkuk; tepung; tepung Hunkwe; tepung adlay; tepung arrowroot; tepung atau bubuk untuk
gula-gula; tepung bebas gluten; tepung beras; tepung berbasis larva serangga; tepung berbasis serangga; tepung bumbu;
tepung cannihua; tepung coca; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti,
adonan terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; tepung dan sediaan yang terbuat dari sereal; tepung daun kelor;
tepung gandum; tepung gandum yang dipanggang; tepung hasil dari produksi penggilingan; tepung jagung; tepung jagung
untuk keperluan kuliner; tepung jelai; tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kacang kacangan; tepung kedelai; tepung
kelapa untuk konsumsi manusia; tepung kentang; tepung kentang *; tepung kentang untuk keperluan kuliner; tepung kentang
untuk makanan; tepung kiwicha; tepung kuat (dari gandum keras); tepung kue; tepung maca; tepung mustard; tepung oca;
tepung quinoa; tepung roti; tepung roti coklat; tepung roti gandum; tepung roti putih; tepung sagu; tepung serbaguna; tepung
sereal; tepung singkong; tepung singkong untuk dikonsumsi manusia; tepung soba; tepung tanpa rasa; tepung tapioka; tepung
tapioka*; tepung tarwi; tepung tempura; tepung terigu; tepung terigu hitam; tepung untuk makanan dan minuman; tepung yang
bisa dimakan; tepung yang mengembang sendiri; tepung*; terasi; thyme, dikeringkan; timus beku; tiramisu; toffee (gula-gula);
toffees (gula-gula); tongkat kayu manis; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta
cabai yang difermentasi]; topping cokelat; topping cokelat yang dapat dimakan; topping coklat; topping makanan penutup,
kecuali topping kocok dengan bahan dasar susu dan topping kacang; topping marshmallow; tortellini; tortilla; tortilla untuk
campuran fajitas; tostadas (makanan khas Mexico); trifle (Hidangan penutup/dessert); tteokguk [hidangan dari irisan kue beras
oval dengan kaldu khas Korea]; turbinado sugar (Gula coklat (brown sugar), yaitu gula putih yang ditambahkan molase dari
permurnian gula); untir-untir dari tulang ikan; vanili; vanilla bubuk (Bumbu); vanilla pods (bumbu); vanillin [pengganti vanila];
vareniki [Pangsit dari eropa Timur]; wafel; wafel beku; wafel berbentuk mangkuk yang dapat dimakan; wafel diisi; wafel
mangkok berlapis cokelat; wafel mangkok yang dapat dimakan; wafer; wafer es krim; wafer gulung [cookies]; waffel; wasabi
siap saji; yaksik [hidangan Korea yang utamanya terdiri dari nasi manis dengan tambahan kacang dan jujub]; yoghurt beku (es
permen); yogurt beku; yogurt beku [es gula]; yohkan [batangan pasta jeli manis]; yuca (crackers); yule log (kue tradisional);
za'atar (bumbu); zat pengikat berbasis pati untuk es krim; zephyr [gula-gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:33:51
540   EtiketJID2022067516

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Indy Bintaro Office Park, Building B, Jl. Boulevard Bintaro Jaya Blok B7/A6, Sektor
VII, CBD Bintaro Jaya, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15224

PT Karya Bhumi Lestari
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KBL PT. Karya Bhumi Lestari
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau dan Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 37, 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pelumasan kendaraan; Sewa-menyewa mesin penggali; pemasangan, perawatan dan perbaikan mesin; pemeliharaan

kendaraan; penyewaan buldoser; penyewaan peralatan konstruksi dan bangunan; perawatan anti karat untuk kendaraan===
===pengangkutan barang muatan; penyewaan kendaraan; penyewaan mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:35:22
540   EtiketDID2022067517

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. THAMRIN NO. 103-B, SEI RENGAS PERMATA, MEDAN AREA, Kota Medan,
Sumatera Utara

SOVIANT EFFENDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ATAKANA DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, JINGGA, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang sikat; Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu dinding; Sapu lantai; Sapu lidi; alat pengepel; ember pel; ember pel

pemeras; gagang sapu; gagang sapu dari kayu; kain pel; kepala pel; mendorong sapu; pemeras pel; sapu; sapu dalam
ruangan; sapu lembut; sapu luar ruangan; sikat bak mandi; sikat cuci; sikat debu; sikat gosok; sikat lantai; sikat pembersih pot;
sikat pencuci piring; sikat rias; sikat sepatu; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk lantai parket; spons pel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:38:15
540   EtiketJID2022067518

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dewi Kunthi Raya No. 1, Kota Bogor, Jawa Barat
Irfan Farhad

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hafa Warehouse Coffee
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Gudang Kopi Hafa
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin

dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan katering termasuk layanan katering keliling
dan layanan katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan restoran yang
diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Penyediaan katering; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar);
layanan kafe, bistro, dan restoran; menyediakan makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; penyediaan
informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet; penyediaan makanan dan minuman untuk
dikonsumsi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:38:27
540   EtiketJID2022067519

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tripleso Bellagio, Bellagio Office Park Jl. Lingkar Mega Kuningan Barat No.3,
RT.5/RW.2, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta
Selatan, DKI Jakarta, 12950

PT Broaden Creative Indonesia, Jendrawan Sukria, S.Sos
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Broaden Creative
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Kreatif yang diperluas
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa ecer yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; Jasa grosir yang berkaitan dengan peralatan teknologi

informasi; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via website; 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;
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); Pemasaran dan periklanan
pada jasa keuangan dan asuransi; Pembelian Madu dan Hasil produksi madu; Penelitian perniagaan dan pemasaran madu;
Pengelolaan laporan proyek bisnis; Penilaian produk madu; Penjualan Madu dan Hasil produksi madu; Penyajian barang pada
media komunikasi
untuk keperluan perdagangan eceran
(Presentation of goods on communication
media, for retail purposes), Penyewaan ruang periklanan (Rental of
advertising space), Periklanan radio (Radio advertising), Peragaan barang (Demonstration of goods), Jasa nasehat untuk
manajemen bisnis (Advisory
services for business management), Penyelenggaraan pameran untuk keperluan
perdagangan atau periklanan (Organization of
exhibitions for commercial or advertising purposes), Jasa perbandingan harga (Price comparison
services), Informasi dan nasehat komersial untuk konsumen (anjungan nasehat
pelanggan) (Commercial information and advice for consumers (consumer advice
shop), Penyediaan pasar daring (online) untuk pembeli dan penjual barang dan jasa
(Provision of an on-line marketplace for buyers and sellers of goods and services), Sistemisasi informasi ke dalam basis data
komputer (Systemization of
information into computer databases).; Penyediaan informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan
fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan ruang iklan untuk barang dan jasa di website; 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; advertising to promote the sale of products and the
use of services by the point accumulation method or discount privilege grant method; bantuan administrasi dalam menanggapi
panggilan untuk tender; jasa informasi ekonomi untuk keperluan bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan,
promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan dan
promosi di bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; 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; kompilasi informasi
yang berkaitan dengan teknologi informasi; layanan grosir untuk peralatan teknologi informasi; layanan grosir yang berkaitan
dengan peralatan teknologi informasi; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan
siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan
pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah
yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel untuk peralatan teknologi
informasi; layanan ritel yang berkaitan dengan peralatan teknologi informasi; layanan toko grosir yang menampilkan peralatan
teknologi informasi; layanan toko ritel menampilkan peralatan teknologi informasi; manajemen dan operasi bisnis daur ulang;
menyediakan situs web (website) yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan
barang virtual dengan pengguna lain; menyusun indeks informasi menggunakan teknologi blockchain; penayangan iklan (ad
serving), yaitu, menempatkan iklan di situs web (websites) untuk orang lain; pengiklanan penjualan melalui pos (direct mail
advertising); pengiklanan penjualan melalui pos (direct-mail advertising); penjualan eceran dan layanan grosir untuk artikel
pribadi; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
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tujuan promosi; providing information the sale of goods offered in the form of shopping malls on internet websites; sponsor
promosi balapan sepeda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:38:52
540   EtiketDID2022067520

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gunung Sahari Raya 73C No. 5-6,
Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BHINNEKA MENTARIDIMENSI

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 :

: Lucid COLOR + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Lucid COLOR + Lukisan : merupakan suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===DTG printer; Mesin cetak dokumen yang digunakan dengan komputer; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu

plastik; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable];
Printer-printer berwarna; Textile printer; Wide format printer; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk memegang
komputer, printer, dan aksesori; kabel printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan
mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi,
untuk printer dan mesin fotokopi; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive; membawa tas yang
khusus disesuaikan untuk printer komputer; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter; peralatan untuk
mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM, perijinan dan
paspor.; print head untuk printer ink jet; print head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head untuk printer
komputer; printer (mesin cetak); printer dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto
elektronik genggam; printer ink-jet; printer inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer komputer; printer
kuku; printer label kode genggam elektronik; printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk dokumen; printer multi-
fungsi menggabungkan kemampuan penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda daisy; printer sublimasi
pewarna; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk digunakan dengan komputer *; printer video; printer warna;
printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer yang digunakan dengan komputer; teleprinters; tinta untuk
mesin cetak digital; unit drum untuk printer; unit pembersih untuk printer ink jet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:39:12
540   EtiketJID2022067521

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 12710
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rani Siesaria S.H.,
Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma  Resor Dago Pakar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Velo + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah : #ff0000

Orange : #fbb03b
Ungu : #e342cb
Hitam : #000000

511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan telekomunikasi yaitu menyediakan akses internet melalui jaringan broadband; internet dan jaringan nirkabel;

layanan komunikasi nirkabel broadband; layanan penyedia layanan internet; layanan penyedia layanan internet [ISP]; layanan
telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband optik atau nirkabel; menyediakan akses Internet
melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband serat optik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:39:14
540   EtiketDID2022067522

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Bantengan RT.03/RW.01 Bantengan, Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Ahfianti
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BANWU AE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning Emas, Putih, Kuning, Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:41:00
540   EtiketJID2022067523

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Inkopal KTC Blok F No. 42, Jalan Boulevard Bar. Raya, Kel. Kelapa Gading
Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Bumi Santosa Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam , Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen pusat data;

Konsultasi komersial di bidang teknologi blockchain dan mata uang kripto; 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; Manajemen usaha dan operasi pusat data; Periklanan untuk orang lain melalui
komputer dan jaringan komunikasi; Promosi barang dan jasa melalui jaringan internet dan komunikasi; informasi dan
konsultasi manajemen bisnis; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa yang berkaitan dengan analisis data
usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; kompilasi dan analisis data bisnis di bidang teknologi blockchain
dan cryptocurrency; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji konsep
bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi; layanan penyimpanan catatan pemegang saham; layanan
perdagangan online yang terkait dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; layanan
periklanan dan manajemen penjualan; memberikan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan cryptocurrency;
memberikan saran dan informasi bisnis di bidang teknologi blockchain dan manajemen aset cryptocurrency; menyediakan
pasar online untuk pembelian dan penjualan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT)- karya seni virtual- koleksi kripto atau
barang berharga yang tidak dapat dipertukarkan berbasis blockchain lainnya; penyediaan informasi komersial yang berkaitan
dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; publikasi naskah publisitas/iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:42:22
540   EtiketDID2022067524

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gondangwetan,RT.003,RW.001,Kelurahan Gondangwetan,Kecamatan
Jatikalen,Nganjuk, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur

ENDIK SUCIPTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SELERA ANDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau,Putih,Abu-Abu,Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:43:14
540   EtiketDID2022067525

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BULAK RUKEM TIMUR 2A/31A, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60124
LAILA ALFI KHOIROH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: K'LELA Kacang Sambel
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===kacang pedas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:44:14
540   EtiketJID2022067526

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Safi-IE III No.3-B RT001/001 Kel. Pasar Baru, Kec. Sawah Besar, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710

R. Putra Setiawan Bagus

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mixco
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kafe kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:44:25
540   EtiketDID2022067527

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8-1, Tatsuminishi 1 Chome, Ikuno-ku,
Osaka-shi, Osaka 544-8666
Japan

Rohto Pharmaceutical 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 :

: ROHTO Dermacept & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ROHTO : bagian dari nama pemohon.
Dermacept : merupakan suatu penamaan.
Lukisan.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak essensial; Minyak untuk pijat; Pengharum ruangan; Sabun; Sabun Mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan

mandi pancuran (shower); Sediaan pemeliharaan gigi; anti keringat; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa
obat; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak wajah; bulu mata palsu; busa mandi; cat sediaan
pengupasan; concealer wajah; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; dupa; garam mandi tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan
deterjen untuk dibersihkan; kit kosmetik; kosmetik; krim cukur; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik
penuaan; krim perawatan rambut; krim tangan; krim untuk kulit; kuku palsu; lilin pemoles; lipstik; losion  untuk kulit; losion bayi;
losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up
menghapus krim; masker kecantikan; minyak aromaterapi; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pati cucian; pelembab;
pelembab bibir; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk
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keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pencuci
muka; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; pengkilap bibir; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; preparat pelembab [kosmetik]; sabun
antiperspirant; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sampo; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan binatu; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi, bukan
untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan penataan rambut; sediaan pengharum ruangan; sediaan
penghilang rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; semir
furnitur; semir sepatu dan krim; semprotan penyegar nafas; serum kecantikan; strip napas menyegarkan; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:44:51
540   EtiketDID2022067528

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CIKEUKEUS RT. 006 RW. 006 KEL. RAHAYU - KEC. MARGAASIH, Kabupaten
Bandung, Jawa Barat

AGUNG WIRONOTO PUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AFSTORESHOP DAN LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Jaket Jeans; Kaos t-shirt; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian anak-anak; Pakaian wanita

jeans; Rompi; Sweater; T-shirt; alas kaki; baju; baju batik; celana; celana boxer; celana jeans untuk anak; celana kasual;
celana panjang; celana pendek; dasi; jaket; jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kebaya batik (pakaian); kemeja; pakaian jadi;
pakaian untuk olahraga; sarung tangan; sundresses; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:45:21
540   EtiketDID2022067529

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NO. 997, 999, SEC. 1, DONGDA RD., XITUN DIST., TAICHUNG CITY 407727,
TAIWAN (R.O.C.)

GIANT MANUFACTURING CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 25, 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pendeteksi; Aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data;

Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak; Baterai untuk sepeda listrik; Helm olahraga; Pemancar Global Positioning
System [GPS]; Penerima Global Positioning System [GPS]; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan kendali
listrik tanpa kabel jarak jauh; Perangkat atau instrumen untuk pemantauan; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning
System [GPS]; alat pengukur kecepatan; alat sensor; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh untuk telepon pintar;
aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk
digunakan dengan perangkat seluler; baterai; helm pelindung untuk olahraga; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm
sepeda; kacamata; komputer; komputer bersepeda; komputer portable; komputer yang bisa dipakai; perangkat lunak;
perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi
komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak
jejaring sosial; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS]; perangkat lunak komputer yang direkam;
perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak yang dapat diunduh; perangkat navigasi GPS; program komputer,
direkam; rekaman video yang dapat diunduh; sensor (aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan medis; sensor
gerak; sensor untuk memantau gerakan fisik===
===Pakaian olahraga; Penutup kepala, yaitu topi pet; Rompi; alas kaki; baselayer tops; celana panjang; celana pendek;
celana pendek atletik; celana pendek bib; celemek [pakaian]; dasar baselayer; hoodies; jaket [pakaian]; kaos; kaus [pakaian];
kaus kaki; pakaian; pakaian atletik; pakaian olahraga; penghangat lengan [pakaian]; penutup sepatu atau sepatu boot yang
pas/ketat untuk melindungi sepatu atau sepatu boot dari air atau kerusakan lainnya (bagian dari alas kaki); penutup sepatu,
selain untuk keperluan medis; rompi; sarung tangan [pakaian]; sepatu; topi; topi bersepeda===
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===Braket bawah sepeda; Jok sepeda; Kepala Bagian dari sepeda (bagian sepeda); Kickstands sepeda; Nap untuk roda
sepeda; Pesan kursi sepeda; Rangka sepeda; Sadel sepeda; Sepeda listrik; Setang sepeda; bagian struktural untuk sepeda;
ban dalam untuk ban sepeda; ban sepeda; ban tubeless untuk sepeda; batang banci untuk sepeda; batang derek sepeda;
batang stang untuk sepeda; bel sepeda; engkol sepeda; freewheels untuk sepeda; garpu sepeda; gigi untuk sepeda; grip
stang untuk sepeda; jari-jari roda sepeda; kandang botol air untuk sepeda; kantong pelana disesuaikan untuk sepeda;
keranjang disesuaikan untuk sepeda; mahkota fork untuk sepeda; motor sepeda; mudguards sepeda; operator bagasi untuk
sepeda; pannier diadaptasi untuk sepeda; pedal sepeda; pegangan tuas rem sepeda; pelek untuk roda sepeda; peredam kejut
untuk sepeda; pompa untuk ban sepeda; rak bagasi untuk sepeda; rak sepeda stang; rak sepeda untuk kendaraan; rantai
roller untuk sepeda; rantai sepeda; rem sepeda; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; roda;
roda untuk sepeda; selimut dipasang untuk sepeda; sepeda; sepeda operator; spindle untuk sepeda; standar sepeda; trailer
sepeda; tutup pencegah semprotan untuk kendaraan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:45:39
540   EtiketDID2022067530

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Royal Residence B-2/97, RT 003 RW 002, Kel. Babatan, Kec.  Wiyung, Kota
Surabaya, Jawa Timur

FANNY LEONITA

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 :

: 澄明要得
Merek Kata

566 Arti Bahasa : 澄明要得 = Pikiran yang Jernih dan Teliti
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Bubuk ginseng dan ginseng merah, bukan untuk keperluan medis; Bumbu serba guna;

Bumbu-bumbu masak dari tanaman; Emping (kerupuk dari melinjo); Gandum (Oats steel-cut); Kakao; Karamel; Kecap; Keripik
dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum; Keripik sereal; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar cokelat;
Makanan ringan berbahan dasar tepung; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan organik berbahan dasar sereal;
Mesis (gula-gula); Mie; Pasta; Permen kenyal; Sagu mutiara; Saus Worcestershire; Sediaan sereal; Sediaan-sediaan tepung
untuk makanan; Stik Keju; Tauco; Tepung gula; Tepung ketan; Uli Ketan; bahan pelembut kue; bakso yang terbuat dari kanji;
biskuit; biskuit yang tidak manis; bola keju gembung [camilan jagung]; brondong jagung; bubuk soda kue; bumbu masak;
bumbu sop; camilan granola dengan campuran buah kering dan kacang sebagai makanan ringan; camilan jagung rasa keju;
cokelat; cuka; esens untuk bahan makanan, kecuali esens eterik dan minyak esensial; esensi yang dapat dimakan untuk
bahan makanan selain minyak esensial; gandum, diolah; garam; gula; havermut; kanji dr tepung jagung; keripik jagung; keripik
nasi; kerupuk; ketan hitam; ketan putih; kopi; kue bola; kue stik bawang; kue untuk makanan ringan; lada; makaroni;
marsmalow; mie instan; penyedap rasa; permen; permen karet; persiapan sereal; puding; puding kembang tahu; ragi; ragi
untuk keperluan kuliner; ragi, baking powder; rempah-rempah; roti*; sagu; saos; saus mustard; sediaan makanan ringan
terbuat dari sereal; sohun; teh; tepung beras; tepung gandum; tepung jagung; tepung sagu; tepung tapioka; tepung*; terasi;
vanili===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:46:30
540   EtiketJID2022067531

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.TOLE ISKANDAR NO.24 RT.001 RW.011 KEL.SUKAMAJU KEC. CILODONG
KOTA DEPOK, Kota Depok, Jawa Barat, 16415

PT.SURGANYA MOTOR INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLANET SERVIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===bengkel kendaraan (perbaikan dan pemeliharaan); jasa bengkel kendaraan bermotor; perbaikan atau perawatan

kendaraan bermotor roda dua; perbaikan atau perawatan motor listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:47:37
540   EtiketJID2022067532
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Inkopal KTC Blok F No. 42, Jalan Boulevard Bar. Raya, Kel. Kelapa Gading
Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Bumi Santosa Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pluang +Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih , Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa konsultasi investasi dan manajemen portofolio, jasa konsultasi keuangan dibidang perencanaan keuangan; Jasa

manajemen kekayaan,  yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di bidang reksa
dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang lain, dan
penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa penyediaan informasi bursa efek/saham
secara daring (online) dari database komputer atau Internet; Jasa perdagangan emas melalui platform daring/ online; Jasa-
jasa pemberian hadiah berdasarkan nilai (point reward); Layanan pialang investasi keuangan untuk menjual dana investasi,
reksa dana, dana yang dikumpulkan (pooled funds), dana lindung nilai (hedge funds), produk wrap account, dana terpisah,
dan produk investasi berbasis sekuritas oleh pialang, dealer dan penasihat keuangan; Penerbitan kupon, kode diskon dan
poin untuk program loyalitas pelanggan; Penyediaan penukaran keuangan untuk perdagangan sekuritas, saham, saham
(stocks), dan option dan produk turunan lainnya; Perdagangan instrumen keuangan, yaitu perdagangan komoditas,
perdagangan mata uang, perdagangan saham dan obligasi, dan reksa dana; Pertukaran komoditas, emas, perdagangan,
moneter dan sekuritas; agen untuk perdagangan berjangka komoditas; daftar (listing) dan perdagangan swap (swaps) dan
derivatif pada mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; distribusi reksa dana; dompet mata uang digital dan layanan
penyimpanan; investasi; jasa analisis reksa dana; jasa investasi keuangan di bidang sekuritas, reksadana dan manajemen
portofolio; jasa investasi reksadana dan dan pengelola investasi global (hedge fund); jasa keuangan otomatis, yaitu, pialang
sekuritas online melalui jaringan komputer global; jasa keuangan, yaitu, menyediakan pertukaran keuangan untuk
perdagangan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets),
token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; jasa penyediaan layanan dompet digital untuk menyimpan dan
mentransfer mata uang, mata uang digital, mata uang kripto, token blockchain, dan aset digital lainnya; jasa perdagangan
efek, kontrak berjangka indeks efek/surat berharga, opsi efek, dan kontrak berjangka efek pasar domestik; jasa perdagangan
efek/surat berharga; jasa perdagangan instrumen keuangan, efek/surat berharga, saham, opsi dan produk turunan lainnya;
jasa perdagangan kontrak berjangka efek/surat berharga pasar domestik; jasa pialang saham dan obligasi; jasa-jasa
keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa manajemen keuangan di bidang portofolio investasi aset digital; layanan
investasi cryptocurrency; layanan konsultasi reksa dana; layanan kredit konsumen; layanan pemrosesan pembayaran poin
loyalitas; layanan perdagangan cryptocurrency; layanan reksa dana; layanan yang berkaitan dengan mata uang Crypto, yaitu
menyediakan informasi keuangan online, menyediakan informasi yang berkaitan dengan keuangan dan investasi melalui
sarana elektronik, perdagangan mata uang real-time online, layanan keuangan terkomputerisasi, perdagangan instrumen dan
komoditas keuangan, layanan pertukaran saham elektronik, melakukan transaksi pertukaran mata uang asing untuk pihak
ketiga, melakukan transaksi keuangan online, transfer dana elektronik, layanan keuangan yang disediakan dengan cara
elektronik, pemberian petunjuk investasi, pialang investasi dan manajemen investasi, perdagangan opsi sekuritas dan surat
berharga berjangka pasar asing, manajemen aset dan portofolio, jasa penjualan perbankan dan perbankan investasi,
perdagangan berjangka, perdagangan saham dan obligasi, transaksi keuangan dan moneter, urusan moneter, pialang online
untuk perdagangan dan transaksi yang berkaitan dengan mata uang dan produk keuangan lainnya, mengatur transaksi
keuangan, layanan transfer dana elektronik dan pembayaran, transfer dana elektronik, pemrosesan pembayaran elektronik,
layanan transfer moneter, melakukan transaksi keuangan online, transaksi keuangan online, menyediakan informasi keuangan
dan asuransi online dari database komputer atau jaringan komunikasi global, layanan pembayaran elektronik, menyediakan
informasi dan petunjuk tentang manajemen keuangan, transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik, layanan transaksi pembayaran, layanan perbankan terkait bisnis, menyediakan informasi yang berkaitan dengan
penerbitan voucher, penerbitan surat berharga yang dapat diperdagangkan, penerbitan voucher dan token, penerbitan dan
penebusan token, penerbitan voucher sebagai hadiah untuk loyalitas pelanggan; manajemen aset cryptocurrency; manajemen
keuangan dan broker dana berjangka; manajemen portofolio dan layanan investasi; manajemen/pengelolaan mata uang
digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto
(crypto tokens) dan token utilitas; manajemen/pengelolaan portofolio investasi aset digital; memberikan informasi akun
investasi online; memberikan informasi dan saran di bidang investasi keuangan; memberikan informasi keuangan
berdasarkan/sesuai permintaan (on-demand) dan real-time tentang mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto,
aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas;
memberikan informasi terkait dengan perdagangan komoditas berjangka; memberikan informasi terkait perdagangan
berjangka efek pasar domestik; memberikan informasi terkait perdagangan efek dan indeks berjangka di pasar luar negeri;
memberikan informasi terkait perdagangan opsi sekuritas; memberikan informasi terkait pialang berjangka indeks efek;
memberikan informasi yang berkaitan dengan perantara perdagangan berjangka efek pasar luar negeri; memberikan
informasi, peringkat, ulasan, dan rekomendasi yang berkaitan dengan reksa dana melalui situs web; menyediakan informasi
on-line yang berkaitan dengan layanan keuangan, perbankan, asuransi dan investasi; menyediakan jasa keuangan yaitu, jasa
kartu
kredit, jasa penerbitan kartu kredit dan cek
pembayaran jaminan, jasa pemrosesan
pembayaran, jasa verifikasi pembayaran,
otorisasi transaksi kartu pembayaran, jasa
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rekonsiliasi dan penyelesaian; pembayaran dan layanan kredit; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa dompet
elektronik; pemrosesan pembayaran mata uang kripto; penyediaan dana investasi modal ventura; penyediaan informasi
mengenai agen untuk perantara agen yang mempercayakan dengan perdagangan dengan komisi dalam pasar domestik
sekuritas, indeks berjangka sekuritas dan opsi sekuritas; penyediaan informasi mengenai perantara sekuritas, indeks
berjangka sekuritas, opsi sekuritas, dan kontrak berjangka sekuritas pasar asing; perbankan online dan jasa keuangan yang
dapat diakses melalui situs web atau aplikasi bergerak yang dapat diunduh; perdagangan berjangka; perdagangan efek
berjangka pasar luar negeri; perdagangan emas; perdagangan instrumen keuangan, saham, opsi dan produk turunan lainnya
secara online; pialang saham, komoditas, dan futures; transfer dana investasi dan layanan transaksi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:49:46
540   EtiketDID2022067533

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Jend Sudirman VII/3, RT.026, RW.007, Kelurahan Larangan, Kecamatan Candi,
Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur

EKO SUNARKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JABAL RAHMA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau,Hitam,Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun mandi; Sabun untuk muka; Sediaan kosmetik

untuk kulit wajah; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; lipstik; parfum; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:49:58
540   EtiketD102022067534

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: AMPEL KEMBANG 28, Surabaya, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60151
ENDIEK NUSWANTORO, S.ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Qurmaz + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam; Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Ramuan herbal tradisional; Suplemen herbal organik dan non-

organik; minuman obat herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:52:09
540   EtiketJID2022067535

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan
Mangga Dua Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO A
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konstruksi bangunan dan struktur teknik sipil lain; Pengerjaan kontruksi bangunan umum; Perbaikan dan penguatan

bangunan dan struktur lainnya; jasa bangunan dan konstruksi; jasa pengawasan konstruksi bangunan yang berkaitan dengan
pusat perbelanjaan, kompleks industri, gedung perkantoran, gedung tempat tinggal dan pengembangan real estat lainnya;
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konstruksi bangunan; konstruksi bangunan komersial; konstruksi bangunan perumahan dan komersial; konstruksi bangunan
tempat tinggal; konstruksi bangunan, jalan, jembatan dan bendungan; konstruksi dan pemeliharaan bangunan; konstruksi dan
perbaikan bangunan; konstruksi dan perbaikan bangunan dan rumah tinggal; konstruksi dan renovasi bangunan; konstruksi
dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; pengawasan konstruksi bangunan; perbaikan dan pemeliharaan bangunan;
perbaikan dan pemeliharaan bangunan tempat tinggal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:52:13
540   EtiketD102022067536

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TAMBAK ASRI KEMBANG TURI 3/50, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60178
WAHYU CAHYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOSOBO + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue basah; kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:52:28
540   EtiketDID2022067537

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Inkopal KTC Blok F No. 42, Jalan Boulevard Bar. Raya, Kel. Kelapa Gading
Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Bumi Santosa Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real time; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk

layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan
kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi seluler  yang dapat diunduh untuk digunakan
sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi transaksi emas secara real time; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita;
Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengelola transaksi mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain; Platform dan aplikasi yang
menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform perangkat lunak yang
digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; aplikasi
perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; paket perangkat lunak terintegrasi; perangkat keras dan lunak komputer untuk
cryptocurrency; perangkat lunak; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa,
serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; platform berbasis website dan
aplikasi; program dan perangkat lunak komputer; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek
elektronik; program komputer untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:53:22
540   EtiketJID2022067538

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Japati No 1 Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat, 40133
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: - Rani Siesaria S.H.,
Jalan Dago Pakar Mawar II No. 2A Graha Kusuma  Resor Dago Pakar

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Joynet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah : #E62412

Tosca : #00a99d
Biru : #29abe2

511 Kelas Barang/Jasa : 38
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan telekomunikasi yaitu menyediakan akses internet melalui jaringan broadband; layanan komunikasi broadband

nirkabel; layanan komunikasi nirkabel broadband; layanan penyedia layanan internet; layanan penyedia layanan internet [ISP];
layanan telekomunikasi, yaitu menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband optik atau nirkabel; menyediakan akses
Internet melalui jaringan broadband nirkabel; menyediakan akses Internet melalui jaringan broadband serat optik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:53:27
540   EtiketDID2022067539

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Fastron Lt. 19 Grha Pertamina Jl. Medan Merdeka Timur No. 11-13, Kota
Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. Pertamina (Persero)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PERTAVOLT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hijau dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===perangkat baterai listrik yang dapat diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:54:03
540   EtiketD102022067540

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: TENGGILIS UTARA IX/11-B, Kota Surabaya, Jawa Timur
KARUNIA AZIS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: @Lapaknya_Bunda3R + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Merah, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ramuan herbal tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:54:14
540   EtiketD102022067541

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JETIS BARU 3/4, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60243
SUWITO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mak Yum
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Usus Ayam Goreng Tepung===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:54:30
540   EtiketDID2022067542

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. ARWANA III BLOK K/193 RT. 003 RW. 002, PENJAGALAN, PENJARINGAN,
JAKARTA UTARA, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

JOCELYN VANIA WIDJAJA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: La Grâce
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 dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet kartu kulit; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Ransel; Tas

punggung; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun informal); Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual kosong; Tempat
kartu kulit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet genggam kecil [tas]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kecil [tas
tangan]; dompet kulit; dompet kulit imitasi [tas]; kulit dan tas kulit imitasi; ransel kecil; tas *; tas crossbody; tas kantor [barang
kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kulit imitasi; tas pundak; tas santai; tas selempang; tas tangan [slouch handbags]; tas
tangan wanita; tas tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas wanita; tempat kartu kredit dari kulit; tempat kartu kredit dari kulit
imitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:54:47
540   EtiketDID2022067543

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT Pesona Bahari, Topaz 7B, Jalan Mangga Dua Abdad, RT.001/RW.011, Mangga
Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

RAMON WIJAYA KUSWARDI

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 :

: AMPED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengeras suara; Baterai; Suplai daya bebas gangguan; adaptor daya; amplifier daya; kapasitor listrik untuk peralatan

telekomunikasi; regulator tegangan; soket listrik; trafo distribusi; unit catu daya listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:57:09
540   EtiketDID2022067544

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kumbung Barat,RT.000,RW.000,Kelurahan Kumbang,Kecamatan Masbagik,Lombok
Timur, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat

ISRIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KAPLUK BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Pink,Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kosmetik untuk perawatan rambut; Pembersih Wajah [Cleanser]; Sabun mandi; Sabun untuk muka; Sediaan kosmetik
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untuk kulit wajah; bedak wajah kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; lipstik; parfum; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; toner wajah kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:59:09
540   EtiketDID2022067545

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 36F, 300, Olympic-ro, Songpa-gu, Seoul, Republic of Korea
APR Co., Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NERDY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM & PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian olahraga; alas kaki; dasi; hanbok [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang [pakaian]; ikat pinggang uang

[pakaian]; jaket pelindung angin dan hujan [parkas]; kaos kaki panjang; masker tidur; masker wajah musim dingin [pakaian];
pakaian; pakaian (jaket) memancing; pakaian dalam; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian pendakian; pakaian tahan
air; sarung tangan [pakaian]; sarung tangan dengan ujung jari konduktif yang dapat dikenakan saat menggunakan perangkat
layar sentuh elektronik genggam; seragam; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 15:59:37
540   EtiketDID2022067546

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP. CINANGKA RT.001 RW.009, DESA TUGUJAYA, KECAMATAN CIGOMBONG,
Kabupaten Bogor, Jawa Barat

IMAS MASFUFAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABSAJOS
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perekat pestisida; surfaktan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:02:20
540   EtiketDID2022067547

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BERASTAGI NO. 5, SIDODADI, MEDAN TIMUR, Kota Medan, Sumatera Utara
PETER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WAK DOWER DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : JINGGA, PUTIH, HITAM, COKLAT TUA, COKLAT MUDA, ABU-ABU, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bihun instan; Emping (kerupuk dari melinjo); Keripik dan kerupuk berbahan dasar tepung dan berbahan dasar gandum;

Kerupuk Atom; Kerupuk Gendar; 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.; Mie; Mie Keriting; Mie segar; bihun; bihun [mie]; bihun beras [mie Beras]; 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;
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kerupuk singkong; kerupuk stik cumi; kerupuk stik ikan; kerupuk telur ketam; kerupuk udang; makanan ringan berbahan dasar
mie; mie instan; mie tepung; senbei [kerupuk nasi]; stick cumi (kerupuk); stick kerang (kerupuk)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:02:27
540   EtiketDID2022067548

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batununggal Indah I No.70, Mengger, Kota Bandung, Jawa Barat, 40267
CV BUSANA PARAHYANGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROXETTE COMBED BEST COTTON TWILL COMBED
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas penutup kasur (penutup tempat

tidur); Barang untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Hordeng; Kain tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam
membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Sarung bantal; Selimut; Selimut
dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; Selimut untuk traveling; Seprai; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei
sarung bantal, selimut); Serbet; Sprei tempat tidur; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; alas tidur
(seprei); barang tekstil untuk digunakan sebagai tempat tidur; bed cover; brokat; coaster kain; coaster tekstil; cot bemper
[sprei]; gorden; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk anak-anak; kain; kain blokat; kain bordir; kain flanel; kain
gulungan; kain linen untuk tempat tidur; kain pashmina; kain penutup tempat tidur; kain renda; kain selendang; kain tekstil
untuk pembuatan pakaian; kain untuk bordir; kain untuk pakaian; kain zephyr; kain*; kanopi tempat tidur; kantong tidur;
kantong tidur untuk berkemah; kantong tidur yang dilengkapi dengan bantal; lapisan [kain]; lapisan tekstil untuk pakaian;
pelindung kasur [alas tidur]; penutup meja dari tekstil; penutup sofa; penutup tempat tidur; sarung bantal; sarung bantal anak-
anak; sarung guling; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-anak; selimut dari tekstil; selimut penutup; selimut piknik;
selimut single-layer untuk tikar tidur; selimut tempat tidur; selimut tidur; seprai anak-anak; seprei; seprei-seprei (kain); serbet
kain; set sprei; sprei; sprei anak-anak; taplak meja dari tekstil; tatakan gelas dari kain linen; tekstil; tirai; tirai [tirai drop tebal];
zephyr [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:02:45
540   EtiketJID2022067549

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Inkopal KTC Blok F No. 42, Jalan Boulevard Bar. Raya, Kel. Kelapa Gading
Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

 PT Bumi Santosa Cemerlang

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pluang +Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengembangan lingkungan virtual online untuk pengguna platform perdagangan saham elektronik, marketplace

elektronik dan pertukaran keuangan dan moneter elektronik (jasa komputer); Menyediakan informasi tentang perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam bidang perdagangan pertukaran emas dan logam mulia; 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 program komputer dan aplikasi berbasis web yang tidak dapat diunduh secara online; Perancangan dan
pengembangan perangkat lunak aplikasi mobile; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler; Portal web dan/
atau platform digital dengan tujuan komersil; jasa komputer, yaitu, menciptakan lingkungan virtual on-line untuk perdagangan
cryptocurrency (mata uang virtual), yaitu, menyediakan platform perdagangan untuk cryptocurrency (mata uang virtual), token
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya; jasa penyediaan platform
digital secara daring untuk iklan dan penjualan; 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
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tokens) dan token utilitas; menyediakan penggunaan sementara perangkat lunak investasi online yang tidak dapat diunduh;
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 yang
memfasilitasi kemampuan pengguna untuk melihat, menganalisis, merekam, menyimpan, memonitor, mengelola,
memperdagangkan dan menukar mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset
digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; menyediakan platform perangkat lunak
untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset
digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token utilitas yang
memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:02:55
540   EtiketDID2022067550

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tokyo-To, Chuo-ku, Nihonbashi-bakurocho 1-4-8, JAPAN
NIKKO CHEMICALS CO., LTD.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Jadisastra S.H.
Rukan CITTA GRAHA blok 1/J Lt. 4 Jl. Panjang No. 26 Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LECINOL
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kimia (industri); Lem dan perekat untuk keperluan industri; aditif kimia untuk digunakan dalam pembuatan kosmetik;

asam lemak; asam lemak untuk keperluan industri; bahan kimia untuk digunakan dalam pertanian, hortikultura dan kehutanan,
kecuali fungisida, herbisida, insektisida dan parasitisida; bahan kimia untuk digunakan dalam sains; bahan kimia untuk
industri; dempul dan pengisi pasta lainnya; dempul kaca; glasir keramik; kertas reaktan, selain untuk keperluan medis atau
kedokteran hewan; komposisi kimia untuk digunakan dalam mengembangkan foto; pati untuk keperluan industri; pupuk;
sediaan dan bahan kimia untuk film, fotografi, percetakan dan pembuatan kertas; sediaan kimia untuk digunakan dalam
fotografi; sediaan kimia untuk finishing dan priming; sediaan kimia untuk manufaktur; sediaan mengatur pertumbuhan
tanaman; semen minyak [dempul]; tepung untuk keperluan industri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:07:00
540   EtiketDID2022067551

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

CHARLES HARIANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OLLA PURE
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cologne bayi; Deterjen bayi; Krim mandi untuk bayi; Minyak bayi; Parfum untuk bayi; Pembersih botol bayi; Pembersih

toilet; Sabun Cuci Piring; Sabun Mandi; Tisu basah bayi; bedak bayi; deterjen; kondisioner rambut untuk bayi; krim bayi tidak
mengandung obat; krim kecantikan; krim kulit; krim malam; krim mandi; krim siang; krim tubuh; krim wajah; losion bayi; lotion
bayi [perlengkapan mandi]; pasta gigi bayi; pembersih kamar mandi; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut
bayi; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; produk sabun; sabun cuci tangan; sabun deterjen; sabun mandi dalam
bentuk cair, padat atau gel; sabun wajah; sabun-sabun; sampo untuk bayi; sediaan pembersihan lantai; tisyu bayi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:08:16
540   EtiketDID2022067552

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Inkopal KTC Blok F No. 42, Jalan Boulevard Bar. Raya, Kel. Kelapa Gading
Barat, Kec. Kelapa Gading, Jakarta Utara, DKI Jakarta 14240, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

 PT Bumi Santosa Cemerlang
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Mayo Falmonti S.H.,
Epicentrum Walk, 5th Floor, Suites South 529 A, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta
12940, Indonesia

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pluang+Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real time; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk

layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan
kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi seluler  yang dapat diunduh untuk digunakan
sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi transaksi emas secara real time; Perangkat lunak komputer dan perangkat
lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita;
Perangkat lunak komputer untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengelola transaksi mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain; Platform dan aplikasi yang
menyediakan jasa layanan yang menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform perangkat lunak yang
digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa berjangka; aplikasi
perangkat lunak [aplikasi] untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat
diunduh; aplikasi perangkat lunak pusat data ; paket perangkat lunak terintegrasi; perangkat keras dan lunak komputer untuk
cryptocurrency; perangkat lunak; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak komputer; perangkat
lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa,
serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; platform berbasis website dan
aplikasi; program dan perangkat lunak komputer; program komputer dan perangkat lunak komputer untuk perdagangan efek
elektronik; program komputer untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:10:14
540   EtiketJID2022067553

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Saraswati Lingk. Basangkasa Seminyak No.8 Seminyak, Kuta, Kabupaten
Badung, Bali, 80361

CV. ALEVA SUKSES ABADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ALEVA VILLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ALEVA adalah bagian dari nama Pemohon
591 Uraian Warna : Biru; Coklat; Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara; Jasa penyewaan villa; Jasa vila; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara;

memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; penyewaan akomodasi sementara di vila dan
bungalow===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:10:39
540   EtiketDID2022067554

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: LORAM WETAN RT 004 RW 002 , Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59344
MURSADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: RG RAY GER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, SILVER, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===tas sekolah dan tas sekolah bersabuk dari kulit===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:11:40
540   EtiketDID2022067555

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IRIAN BARAT PASAR VI NO. 219, PERCUT, PERCUT SEI TUAN, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara

PT. GRAHA AGRO MAKMUR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AGRO XONE
Merek Kata

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

untuk penggunaan pertanian; Sediaan untuk menghancurkan fungisida, virus, bakteri; Sediaan-sediaan farmasi dan sediaan
lain untuk menghancurkan binatang perusak, pembasmi jamur, herbisida; bahan-bahan insektisida untuk pemberantasan
serangga yang merugikan; biopestisida pertanian; biopestisida untuk keperluan rumah tangga; ekstrak tembakau [insektisida];
fungisida; fungisida biologis; fungisida untuk keperluan hortikultura; fungisida untuk keperluan medis; fungisida untuk
keperluan pertanian; fungisida untuk keperluan rumah tangga; herbisida; herbisida air; herbisida biologis; herbisida untuk
keperluan pertanian; herbisida untuk keperluan rumah tangga; 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

05/09/2022 16:12:40
540   EtiketDID2022067556

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 75 West Center Street, Provo, Utah 84601, U.S.A.
NSE Products, 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 :

: JUNGAMALS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===suplemen tambahan nutrisi dan diet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:12:47
540   EtiketDID2022067557

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pluit Barat VIII/24, RT.001/RW.007, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

POAN PIT SIOE

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STANVAC
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 1
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lem PVC; Lem kaca; Perekat dan lem untuk keperluan industri; Perekat untuk digunakan dalam industri; Perekat, selain

untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; cairan silikon; lem dari getah arab untuk keperluan industri; lem
gelatin untuk keperluan industri; lem kain untuk keperluan industri; lem kanji; lem kayu untuk keperluan industri; lem kulit; lem
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lateks untuk keperluan industri; lem untuk keperluan industri; lem untuk tambal ban; perekat atap; perekat plastik untuk
keperluan industri; perekat poliuretan untuk keperluan industri; perekat termoplastik untuk keperluan industri; perekat untuk
digunakan dalam pembuatan furnitur; perekat untuk digunakan dalam pembuatan kayu lapis; perekat untuk industri bangunan;
perekat untuk industri konstruksi; perekat untuk paving; perekat untuk penjilidan buku; perekat untuk poster; perekat untuk
ubin keramik; perekat untuk wallpaper; silikon===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:13:54
540   EtiketDID2022067558

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 8-1, Tatsuminishi 1 Chome, Ikuno-ku,
Osaka-shi, Osaka 544-8666
Japan

Rohto Pharmaceutical 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 :

: Rohto Dermacept
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Rohto : bagian dari nama pemohon.
Dermacept : merupakan suatu penamaan.

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak essensial; Minyak untuk pijat; Pengharum ruangan; Sabun; Sabun Mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan

mandi pancuran (shower); Sediaan pemeliharaan gigi; anti keringat; astringen untuk keperluan kosmetik; balsem bibir tanpa
obat; batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak bayi; bedak wajah; bulu mata palsu; busa mandi; cat sediaan
pengupasan; concealer wajah; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran tubuh [wewangian];
deodoran untuk manusia atau untuk hewan; dupa; garam mandi tanpa obat; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan
deterjen untuk dibersihkan; kit kosmetik; kosmetik; krim cukur; krim kosmetik; krim pemutih kulit; krim pengurang bintik
penuaan; krim perawatan rambut; krim tangan; krim untuk kulit; kuku palsu; lilin pemoles; lipstik; losion  untuk kulit; losion bayi;
losion rambut; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion untuk tubuh; lotion untuk keperluan kosmetik; make-up
menghapus krim; masker kecantikan; minyak aromaterapi; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; pati cucian; pelembab;
pelembab bibir; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pembersih untuk
keperluan kebersihan pribadi yang intim, tanpa obat; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemutih cucian; pencuci
muka; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; pengkilap bibir; perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; preparat pelembab [kosmetik]; sabun
antiperspirant; sabun cuci tangan; sabun deodoran; sabun kosmetik; sampo; sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga;
sediaan binatu; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik
wajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi, bukan
untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan menyegarkan nafas untuk
kebersihan pribadi; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan penataan rambut; sediaan pengharum ruangan; sediaan
penghilang rambut; sediaan perawatan kecantikan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan tabir surya; sediaan tata rias; semir
furnitur; semir sepatu dan krim; semprotan penyegar nafas; serum kecantikan; strip napas menyegarkan; susu almond untuk
keperluan kosmetik; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tonik rambut untuk keperluan kosmetik; wewangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:16:12
540   EtiketDID2022067559

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APT Pesona Bahari, Topaz 7B, Jalan Mangga Dua Abdad, RT.001/RW.011, Mangga
Dua Selatan, Sawah Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

RAMON WIJAYA KUSWARDI

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 :

: AMPSTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengeras suara; Baterai; Suplai daya bebas gangguan; adaptor daya; amplifier daya; kapasitor listrik untuk peralatan

telekomunikasi; regulator tegangan; soket listrik; trafo distribusi; unit catu daya listrik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:16:55
540   EtiketDID2022067561

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bulak Banteng Lor 1/50-B, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60127
Antono Landjar Patoman

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Teh Tasya Bubuk
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Teh herbal dan seduhan herbal===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:20:33
540   EtiketDID2022067562

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Muara Karang Blok N.5.B No. 43, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

ARIFIN PRAWIRO PUK

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 :

: TENCENT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Syar'i; Baju koko; Baju lengan panjang; Baju lengan pendek; Baju renang; Baju safari; Baju wanita; Bantalan anti

keringat (bagian dari pakaian); Bantalan anti keringat untuk ketiak (bagian dari pakaian); Blus jumbo (pakaian); Bra yoga;
Celana Komprang; Celana jeans; Celana joging; Celana korduroi; Ikat kepala (pakaian); Kaus pakaian; Kutang nenek; Manset
untuk lengan kemejas (pakaian); Masker wajah (pakaian); Pakaian (tidak termasuk ikat pinggang); Pakaian Batik; Pakaian
Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan bikini; Pakaian Jogging; Pakaian Penghulu; Pakaian Pesta; Pakaian Pria Jeans;
Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian berkaitan dengan skateboard (papan luncur)
yaitu, atasan (pakaian), tank top, kaus oblong (t-shirt), kemeja lengan panjang, celana, celana pendek, kaus/kemeja yang
menyerap keringat (sweatshirt), jaket, ikat pinggang, tutup kepala, topi, beanie dan kaus kaki.; Pakaian dari bahan spandek;
Pakaian dinas seragam; Pakaian hamil; Pakaian ibu menyusui; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian kerja untuk perempuan;
Pakaian linen; Pakaian longgar; Pakaian luar; Pakaian muslim; Pakaian penutup di pantai; Pakaian pramuka; Pakaian renang;
Pakaian training; Pakaian untuk kegiatan aktif; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Pakaian, yaitu, atasan,
kemeja, jaket, kaus yang menyerap keringat, jaket dengan penutup kepala; Pakaian, yaitu, kemeja polo, pullover tanpa
lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi stadion,
rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, setelan baju, gaun-gaun, jas-jas, mantel panjang, jaket, pakaian hujan,
celana, celana panjang, celana pendek, jins, rok-rok, blus, kemeja, T-shirt, rompi, baju kaos, cardigan, pakaian dalam dan
pakaian tidur; Pakaian, yaitu, tank top, t-shirt, pullover bertudung, dan kemeja kasual bertudung; Pelindung telinga [pakaian];
Pembalut berbentuk kaus kaki (pakaian); Pembalut jari (pakaian); Pembalut paha (pakaian); Pembalut siku (pakaian);
Pembungkus pakaian; Rok dalam [pakaian dalam]; Sandal Gunung; Sarung tangan tenun (pakaian); Setelan pakaian main;
Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala;
Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Tali penyandang untuk pakaian; Tali pinggang (pakaian); Topi dengan lidah yang menonjol
berfungsi untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian); Tudung kepala (Pakaian); atasan [pakaian]; atasan [pakaian] rugby;
atasan baju tanpa lengan; baju; baju batik; baju berkerah; baju busana muslim; baju dalam; baju hamil; baju kaos (t-shirt); baju
kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; baju ketat; baju olahraga; baju rajut; baju rajut (pakaian); baju tidur; ban pinggang (pakaian);
bando [pakaian]; blazer [pakaian bisnis]; blus [pakaian bisnis]; bra; bra bersalin; bra menyusui; bra olahraga; bra perekat; bra
tanpa strap; bretel [suspender] untuk pakaian; celana atletik; celana bahan katun; celana balon; celana bayi; celana bayi
[pakaian]; celana boxer; celana dalam; celana dalam [pakaian]; celana formal; celana haji; celana hujan; celana jas; celana
jeans untuk anak; celana jogging; celana kamuflase; celana kapri; celana kargo; celana kasual; celana ketat; celana ketat wol;
celana khaki; celana pakaian; celana palazzo; celana panjang; celana panjang (Am.); celana panjang [pakaian kantor]; celana
pendek; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek denim; celana renang; celana santai; celana stretch; celana
tanggung; celana tempur; celana trekking; celemek [pakaian]; dasi (pakaian); gaun [pakaian bisnis]; gussets [bagian dari
pakaian]; gussets for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian
dalam [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari
pakaian]; hanbok modern [pakaian tradisional Korea]; ikat pinggang [bagian dari pakaian]; ikat pinggang [pakaian]; ikat
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pinggang uang [pakaian]; ikat pinggang untuk pakaian; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jas
[pakaian]; jas tiga potong [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kaftan batik (pakaian); kantong untuk pakaian; kaos oblong; kaos
oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaus [pakaian]; kaus kaki panjang, kaus kaki dan
celana ketat; kaus tanpa lengan, pakaian; kebaya batik (pakaian); kemeja [pakaian bisnis]; kepala membungkus [pakaian];
kerah [pakaian]; kerudung [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset mantel parit (pakaian); korset menjadi pakaian dalam;
kurta (pakaian); kutang wanita; lapisan pakaian jadi; legging [celana panjang]; legging menjadi celana panjang; maillots
[pakaian renang]; mantel [pakaian]; masker wajah musim dingin [pakaian]; pakaian; pakaian atasan dari bulu; pakaian basah
untuk berselancar; pakaian basah untuk ski air; pakaian berbahan denim; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece;
pakaian bersulam; pakaian bisnis; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian dalam anak-anak; pakaian dalam anti keringat;
pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dalam rajutan; pakaian dalam termal; pakaian dalam untuk bayi; pakaian
dalam wanita; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan; pakaian dari kain linen; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian
dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian formal untuk pria; pakaian golf, selain sarung tangan; pakaian hamil; pakaian
jadi; pakaian kasmir; pakaian kedap air; pakaian kering; pakaian kerja; pakaian kertas; pakaian kulit; pakaian lampin; pakaian
lateks; pakaian linen; pakaian malam; pakaian mandi; pakaian mengemudi; pakaian mewah; pakaian olahraga muslim;
pakaian pantai; pakaian pas untuk pria; pakaian pendakian; pakaian pengantin; pakaian pengendara; pakaian penutup bagian
luar; pakaian pram; pakaian renang; pakaian renang one-piece; pakaian renang thong; pakaian ruam; pakaian santai; pakaian
seragam; pakaian skating; pakaian ski; pakaian sutra; pakaian tahan air; pakaian tahan air untuk dipakai saat hujan; pakaian
tahan angin; pakaian tahan cuaca; pakaian tenis; pakaian tenun; pakaian termal; pakaian tidur; pakaian tidur bersalin; pakaian
triathlon; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk memancing; pakaian
untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk senam; pakaian untuk seni bela
diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wol; pakaian yang dilengkapi LED; pakaian yang mengandung zat
pelangsing; pakaian yoga; pakaian, alas kaki, tutup kepala; penghangat kaki  (pakaian); penghangat lengan [pakaian]; rajutan
[pakaian]; rok [pakaian bisnis]; sabuk kulit [pakaian]; sabuk tekstil [pakaian]; sabuk untuk pakaian; sandal; sandal jepit; sandal
kulit; sandal pakai; sandal pantai; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sapu tangan [pakaian];
sarung tangan [pakaian]; sarung tangan menjadi pakaian; sarung tangan pakaian; selendang [pakaian]; selendang sebagai
pakaian; sepatu; sepatu bot *; sepatu bot militer; sepatu gunung; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu pantofel; sepatu polo;
sepatu roda; sepatu sandal; setelan baju (sweat suits) sweater; shift [pakaian]; sol sandal; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu
bot; sriwal (pakaian); sweater kasmir; sweater katun; sweater leher kru; sweater ringan; tali bra [bagian dari pakaian]; tali
celana; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; teddies [pakaian dalam]; teddies pakaian dalam; topi pesta [pakaian]; tubuh
[pakaian]; wimples (pakaian)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:20:41
540   EtiketDID2022067563

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gemagah RT.04 RW.02 Segulung, Dagangan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Karsiyatun

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANJU
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Hijau, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===sirup buah untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:24:44
540   EtiketJID2022067565

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BANK SINARMAS 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 :

: nanobank & Logo n
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : nanobank = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemrosesan data komputer; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk

layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan
penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi,
dan informasi keuangan; Layanan perangkat lunak sebagai layanan (SaaS) dengan fitur perangkat lunak yang menyediakan
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informasi keuangan dalam hal perdagangan, pertukaran uang, penyelesaian dagang, informasi pasar keuangan, informasi
yang akan digunakan dalam perdagangan dan perkiraan komoditas; 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; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; 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; instalasi perangkat lunak komputer;
jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; 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; memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data;
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, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi
hutang; 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 platform keuangan elektronik; penyimpanan informasi
keuangan secara elektronik; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online;
platform sebagai layanan [PaaS]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:25:33
540   EtiketDID2022067566

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 251 Little Falls Drive
Wilmington Delaware 19808
United States of America

W-D Apparel Company, LLC

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===alas kaki; pakaian; penutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:27:23
540   EtiketDID2022067567

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Kresek RT.02 RW.01 Kresek, Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Tri Sugiatno

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: POLAE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===keripik jamur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:27:49
540   EtiketDID2022067568

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. IRIAN BARAT PASAR VI NO. 219, PERCUT, PERCUT SEI TUAN, Kabupaten
Deli Serdang, Sumatera Utara

PT. GRAHA AGRO MAKMUR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAM-UP
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:30:27
540   EtiketDID2022067569

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Paramount Glaze 2 Blok D No.1 Jl. Boulevard Raya Gading Serpong, Kelapa
Dua, Tangerang, Kota Tangerang, Banten, 15810

PT. Kayana Industri Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SWILLGEN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau tua
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penggulung karet untuk mencetak; bantalan rol; bantalan rol untuk mesin; jembatan rol; mesin pemadat; penggiling; rantai

roller menjadi bagian dari mesin; rantai roller, selain untuk kendaraan darat; rol konveyor; roller otomatis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:31:07
540   EtiketDID2022067570

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Anggun Cik Tunggal Gg. Maimun/63B LK.I RT. 005/RW. 000, Kelurahan Sumur
Putri, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung., Kota Bandar
Lampung, Lampung

ABDUL WAHID NUROHMAN, SE,MM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Kalia & Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Putih, dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue; Kue-kue; Makanan ringan terutama terdiri dari roti; Roti kering; Roti pastry; irisan kue [kue kering]; kue adonan

goreng; kue basah; kue beku; kue kering; kue kering beku; kue pastry; kue untuk makanan ringan; kue yang dikukus; kue-kue
gurih; kue-kue segar; produk-produk roti untuk makanan; roti bakar; roti beku; roti goreng; roti kukus; roti panggang; roti segar;
roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:33:19
540   EtiketDID2022067572
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Batununggal Indah I No.70, Mengger, Kota Bandung, Jawa Barat, 40267
CV BUSANA PARAHYANGAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ROYAL FINE COMBED COTTON TWILL SPANDEX
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas Kasur yaitu selimut; Alas penutup kasur; Alas piring dari bahan tekstil; Alas tempat tidur; Alas tidur, yaitu, alas

penutup kasur (penutup tempat tidur); Barang untuk digunakan sehari-hari, yaitu, saputangan tekstil; Handuk; Hordeng;
Sarung bantal; Selimut dan penutup kasur; Selimut tempat tidur; Seprai; Seprei tempat tidur, khususnya kain petiduran (sprei
sarung bantal, selimut); Serbet; Taplak meja; Tirai bawah kasur; alas tidur (seprei); bed cover; brokat; coaster kain; cot
bemper [sprei]; gorden; gorden yang terbuat dari kain tekstil; handuk; handuk anak-anak; hiasan [kain]; kain; kain blokat; kain
bordir; kain dan barang tekstil untuk sprei; kain flanel; kain gulungan; kain piyama; kain renda; kain untuk bordir; kain untuk
pakaian; kain zephyr; kain*; kanopi tempat tidur; kantong tidur; kantong tidur yang membesar; linen tempat tidur dan meja;
menerima selimut; pelindung kasur [alas tidur]; penutup kasur; penutup tekstil untuk tutup toilet; penutup tempat tidur; penutup
tempat tidur dan meja; sarung bantal; sarung bantal anak-anak; sarung guling; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut anak-
anak; selimut dari tekstil; selimut penutup; selimut piknik; selimut printer dari tekstil; selimut tempat tidur; selimut tidur; seprai
anak-anak; seprei; seprei-seprei (kain); set sprei; sprei; sprei anak-anak; sutra [kain]; tekstil; tirai; tirai [tirai drop tebal]; tirai
jendela; tirai pintu; zephyr [pakaian]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:33:32
540   EtiketDID2022067573

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pule RT.04 RW.02 Pule, Sawahan, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Nyamidi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PULE NYAMIDI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue kering===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:34:10
540   EtiketJ082022067574

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Harapan Baru II G2/II RT. 004 RW. 003, Kel. Kota Baru, Kec. Bekasi Barat,
Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat

BIMO SEMEDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO CAMPURSARI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih, Coklat, Cream, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; melayani makanan dan minuman;

menyajikan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; penyediaan makanan dan minuman; warung yang
menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:34:58
540   EtiketDID2022067575
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Gatot Subroto No. 27-A, RT.005 RW.001, Kel/Desa Cimone, Kec. Karawaci,
Kota Tangerang, Banten, Kota Tangerang, Banten

JEFFRY WIJAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Emmy Hartati Hardjo S.Si
Komplek Kebon Jeruk Megah Jl. Raya Perjuangan No. 11 C

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DARING PACK + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari kertas, yaitu buku nota, buku catatan, buku harian, jurnal kosong, buku tulis dan kertas tulis;

Busa berperekat untuk alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Isolasi kertas; Kain berperekat untuk alat tulis-menulis/
keperluan rumah-tangga; Kantong plastik opp; Kertas foto; Perekat busa ganda; Selotip timbal ganda; alat tulis; alat tulis (kartu
nama, kertas kop surat); alat tulis kantor; alat tulis kertas kantor; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari
karton, kertas dan plastik; bungkus gelembung plastik untuk pembungkus atau pengemasan; film plastik untuk kemasan; film
plastik untuk pembungkus; gulungan kertas untuk printer; kantong plastik; kantong plastik PE; kantong plastik PP; kertas HVS;
kertas cetak; kertas cetak digital; kertas dan karton dan barang-barang terbuat dari bahan itu, yaitu, buku, boks, kartu, amplop,
buku catatan, kalendar; kertas fotokopi; kertas fotokopi tanpa karbon; kertas karbon; kertas komputer; kertas pencetak foto;
kertas tulis dengan kualitas tinggi (bond paper); kertas*; kertas-kertas kemasan; lakban; pembungkus plastik; pita perekat
untuk keperluan alat tulis atau keperluan rumah tangga; pita perekat untuk keperluan alat tulis atau rumah tangga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:38:24
540   EtiketDID2022067576

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Berkat RT/RW. 001/001 Kel. Kalisuren, Kec. Tajurhalang, Kab. Bogor, Prov.
Jawa Barat, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16330

Lidya Solihah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HNLK APOTEKER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Paket masker untuk keperluan kosmetik; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak

hidup; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma
untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; emolien kulit
untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik;
kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik;
kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim pembersih
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
retinol untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wangi untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion susu untuk keperluan
kosmetik; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion tahan usia untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; make-up [kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik;
masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak after-sun
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum
untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk
keperluan kosmetik; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; pasta wangi untuk keperluan kosmetik;
pembersih untuk kuas kosmetik; perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik];
racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa
busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan
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tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan tubuh untuk keperluan
kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan
kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:38:38
540   EtiketJ082022067577

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Wijaya Kusuma 2 No. 169 RT. 004 RW. 015, Kel. Jaka Sampurna, Kec. Bekasi
Barat, Kota Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat

SARONO SISWO HADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKSO DAN MIE AYAM MAS JANGKUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam, Kuning, Coklat, Cream, Kuning, Biru, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyediaan makanan dan minuman; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; katering makanan dan minuman;

melayani makanan dan minuman; menyajikan makanan dan minuman; penyajian makanan dan minuman; warung yang
menyediakan bakso===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:39:42
540   EtiketDID2022067578

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Raya Solo 150 RT.13 RW.03 Jiwan, Jiwan , Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Agus Budi Utomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOAGRAMO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Merah, Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Tape Ketan; roti*===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:40:52
540   EtiketDID2022067579

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

PT. CAHAYABUANA FURINDOTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BIGLAND REBOND M'MORI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu Tua, Ungu, Abu-abu, Salmon
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku; Bantal [furnitur]; Bantalan kasur; Dasar kasur; Dipan; Furnitur yang dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Kotak

penyimpanan (furnitur); Kursi anak-anak; Kursi malas; Kursi tamu (sofa); Lemari anak-anak; Lemari serbaguna; Meja [furnitur];
Meja samping tempat tidur; Meja serbaguna; Meja tamu; Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan tempat
tidur (kecuali kain pertiduran); Rak meja [perabot]; Ranjang (Tempat Tidur); Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat
tidur); Sofa dinding; Tempat duduk; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur
dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur lipat; Tempat tidur per (spring bed); Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal /
ganda; Tempat tidur yang bisa disesuaikan; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; alas tidur [tikar atau
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bantal]; bangku [furnitur]; bangku kerja; bangku sekolah; bantal; bantal bean bag; bantal beraksen; bantal berbusa; bantal
busa memori; bantal dacron; bantal guling; bantal kasur; bantal kursi; bantal latex; bantal leher; bantal penyangga leher; bantal
udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur; bantalan; bantalan kasur dipasang; bantalan kursi; basis tempat
tidur dipan; bayi guling; berbaring kursi; dasar kasur; dasar tempat tidur; dipan untuk bayi; dipan-dipan; dipan-dipan (divans);
furnitur anak-anak; furnitur bar; furnitur khusus; furnitur ruang tamu; furnitur tempat duduk; furniture / perabot rumah tangga
dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; guling berbusa; guling dacron; guling latex; kasur; kasur
berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur
latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur toppers; kursi; kursi [kursi]; kursi bar; kursi belajar; kursi
berlengan; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi duduk berroda; kursi kantor; lemari; lemari indeks [furniture]; mebel;
meja; meja anak TK/Paud; meja kerja; meja komputer; meja sekolah; meja-meja termasuk meja rias, meja makan, meja tulis;
partisi furnitur; pelindung bumper untuk dipan, selain sprei; perlengkapan tempat tidur, bukan dari logam; rak; rak [perabot];
rak furnitur; rak penyimpanan; sandaran kepala untuk tempat tidur; sandaran tempat tidur; sofa; sofa dari kayu; sofa luar
ruangan; sofa plastik; sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; tempat tidur; tempat tidur bayi; tempat tidur dengan ruang
penyimpanan; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan ruang penyimpanan; tempat tidur kursi; tempat tidur
menggabungkan basis dipan; tempat tidur portabel; tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur
untuk anak-anak; unit rak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:42:56
540   EtiketDID2022067580

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl.bukit Cipageran Indah A 17, Kota Cimahi, Jawa Barat
Rafid Ikhsan Basyari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ERIBE+
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Masker wajah (pakaian); Masker wajah [busana pakaian]; celana perawat; gaun perawat; overall perawat; pakaian

seragam; seragam; seragam perawat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:43:19
540   EtiketDID2022067581

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Anjelin Raya Blok D 14 No.5 Podok Permai Rt.009 Rw.003 Kel. Kutabaru,
Kabupaten Tangerang, Banten, 15560

RISWANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ONETIXS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian untuk alas kaki

sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; sepatu dan alas kaki===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:43:34
540   EtiketJID2022067582

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: APARTEMEN LAGUNA BLOK C.3 NO. 6, PLUIT, PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

EDWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOBAT PARIS COMMUNITY DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU TUA, BIRU MUDA, HITAM, KUNING, MERAH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Konsultasi manajemen dan organisasi bisnis; Organisasi, mengatur dan menyelenggarakan pameran, pameran dagang

dan eksposisi untuk keperluan bisnis; Saran organisasi bisnis; jasa organisasi dan manajemen program promosi insentif dan
penjualan; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; layanan konsultasi manajemen bisnis untuk
memungkinkan entitas bisnis (business entities), organisasi non-pemerintah (non-governmental) dan organisasi nirlaba (non-
profit organizations) untuk mengembangkan, mengatur, dan mengurus/mengelola program untuk menawarkan akses yang
lebih besar ke jaringan komunikasi global; layanan konsultasi yang berkaitan dengan akuisisi bisnis, manajemen bisnis,
organisasi bisnis, perencanaan bisnis, dan sumber daya manusia; layanan organisasi untuk tujuan bisnis; memberikan saran
dan informasi yang berkaitan dengan manajemen bisnis komersial; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:44:24
540   EtiketDID2022067583

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Centennial Tower Lantai 29 Unit D-F, Jl Jenderal Gatot Subroto Kavling 24-25,
Jakarta Selatan , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT Solusi Senyum Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLAR Aligner
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KLAR Deep blue

#052c3c
RGB: 5, 44, 60
CMYK: 95, 72, 52, 50
PANTONE 3025 U

KLAR Minty Green
#c6ffc2
RGB: 198, 255, 194
CMYK: 24, 0, 32, 0*
PANTONE 2253 U

511 Kelas Barang/Jasa : 10
510 Uraian Barang/Jasa : ===pelurus gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:44:41
540   EtiketDID2022067584

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun Sawahan Sidodadi RT.01 RW.01 Sidodadi, Mejayan,, Kabupaten Madiun,
Jawa Timur

Yuliana Maesowati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maesowati
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Coklat, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===kue pai; pai; pai blueberry; pai stroberi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:45:31
540   EtiketDID2022067585

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Saraswati No. 17 RT 07 RW 007 Kel. Cipete Utara, Kec. Kebayoran Baru, Jakarta
Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12150

Grace Prasadajudio
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LIGHT MEAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Makanan untuk meringankan berat badan
591 Uraian Warna : Abu tua dan merah jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon Ayam; Abon Kepiting; Abon Sapi; Abon babi; Abon daging; Abon ikan; Abon ikan tongkol; Abon kerang; Abon telur;

Acar Kuning; Acar Pesmol; Acar Telur; Acar bawang merah; Acar bawang putih; Acar buah; Acar buah dan sayuran; Acar kaki
babi; Air dadih kering; Air kaldu yang dipadatkan; Akar olahan untuk makanan manusia; Ale Ale; Ampela ayam pedas; Anyang
Pakis; Arsik; Asam pedas Ikan Baung; Ayam  ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu
Rujak; Ayam Bakar Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Bali; Ayam Bumbu Mengkudu; Ayam Bumbu
Sate; Ayam Cabai Hijau; Ayam Fillet Crispy; Ayam Fillet Goreng Tepung Asam Manis; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam
Geprek Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng
disiram saos petis; Ayam Gota; Ayam Iloni; Ayam Isi Buluh; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam Kecombrang;
Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Paniki; Ayam Serundeng; Ayam Suwir sambal kecombrang; Ayam Tangkap; Ayam
betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg);
Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam goreng tepung
original; Ayam kremes; Ayam olahan ; Ayam penyet; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Babanci; Babi; Babi Guling; Babi
Guling Panggang; Babi Putar; Babi panggang merah [char siu]; Bacah Daging; Bagar Hiu; Bahan dasar untuk membuat susu
kocok; Bahan pengganti daging; Bahan pengganti produk susu terbuat dari tumbuhan atau kacang-kacangan; Bahan
pengganti susu yang berasal dari tumbuhan; Bakso daging sapi; Bakso dan/atau kue (perkedel) gurita; Bakso dan/atau kue
(perkedel) ikan dan ayam; Bakso dan/atau kue (perkedel) sayuran; Bakso dan/atau lumpia udang; Bakso goreng; Bakso tahu
dengan ikan dan/atau ayam; Balado Kentang-Teri; Balado Terong Teri; Bandeng presto (bandeng duri lunak); Batagor
Goreng; Batagor Kuah; Bau Piapi; Bawang dayak, dikeringkan; Bawang dayak, diolah; Bawang dayak, diproses; Bawang
lokio, diproses; Bawang merah goreng; Bawang putih goreng; Bebek Betutu; Bebek Palekko; Bebek goreng; Beberuq Terong;
Beef Burger; Bekakak Ayam; Berry hawthorn kering; Biji bunga matahari olahan; Biji olahan; Biji yang dapat dimakan, diolah;
Bistik Daging Sapi; Buah Atep; Buah beku; Buah beku-kering dan makanan ringan yoghurt; Buah dan sayur yang dikeringkan;
Buah dan sayuran beku-kering dalam bentuk keripik; Buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; Buah
pinang yang diproses; Buah potongan; Buah yang diawetkan; Buah yang dibekukan; Buah yang dilapisi gula; Buah-buahan
beku yang diawetkan; Buah-buahan dalam kaleng; Buah-buahan kaleng; Buah-buahan yang dibekukan; Buah-buahan, yang
diawetkan; Bubuk kacang kedelai; Bubuk susu kacang kedelai; Bubur buah [purees]; Bubur terong; Cabe rawit kering; Cacak
Ikan; Cakalang Fufu; Cakalang Suwir Kecombrang; Cakalang Suwir pedas; Campuran kacang panggang; Campuran sayur;
Chicken Burger; Cincau; Coto Makassar; Cream Soup; Cream for beverage [dairy products]; Cumi Cabe Hijau; Cumi Cah
Kangkung; Cumi Sotong, tidak hidup; Cumi asam manis; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dadih ikan keju; Dadih susu;
Daging Masak Hitam; Daging Sapi Lada Hitam; Daging ayam asap; Daging ayam beku; Daging ayam yang sudah diolah,
dimasak, dibekukan; Daging buah kelapa; Daging cincang; Daging kaleng; Daging kalkun; Daging kelapa untuk santan;
Daging kerbau; Daging sapi angus; Daging sapi muda; Dali ni Horbo; Daun Singkong Teri; Daun Ubi Tumbuk; Dendeng Aceh;
Dendeng Balado; Dendeng Batoko; Dendeng Batoko Cabai Hijau; Dendeng ikan; Dengdeng Batoko Cabai Hijau; Dengke Mas
na Niura; Dim Sum udang; Dodol Amurang; Duo Sale (teri balado khas palu); Egg Cheese Sandwich; Ekstrak kerang; Ekstrak
susu kedelai; Empal Goreng; Empal Sapi; Emping Bengkulu; Erwe (masakan daging anjing khas manado); Es Brenebon;
Fermentasi susu dan laktosa susu; Fermentasi susu, air dadih susu dan laktosa susu dalam bentuk bubuk; Fish maw (olahan
dari ikan); Gado-Gado; Gangan Asam Banjar (makanan olahan ikan khas kalimantan); Gangan Manok (makanan olahan ayam
khas kalimantan); Gatang Kenari; Gence Ruan (makanan olahan ikan khas kutai); Geprek Daging; Ginseng merah yang
diproses untuk digunakan sebagai sayuran; Gohu (makanan olahan ikan khas ternate); Gong-gong; Gudeg Nangka; Gulai
Belacan; Gulai Ikan Patin; Gulai Kemba'ang; Gulai Nangka; Gulai Siput Riau; Gulai Tahu; Gulai Telur; Gulai Tempe; Gulai
Tepek Ikan; Gulai Terjun (gulai daging khas jambi); Gulai sapi; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Gulungan kubis (stuffed);
Gumbo (sup); Gurita Beku; Haddock (ikan) asap; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang,
oysters, rumput laut, scallop; Hasil produksi susu; Hasil produksi yang terbuat dari susu (Bukan termasuk Minuman); Hasil-
hasil produksi susu; Hidangan (dessert) dari cranberry; Hidangan dari daging kornet; Hidangan dari labu; Hidangan siap saji
terutama terbuat dari pengganti daging; Hidangan utama yang dibuat terutama dari makanan laut; Hidangan utama yang
terutama terdiri dari daging, ikan, unggas dan sayuran; Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-
buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan Asin Richa; Ikan
Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan Dabu Dabu, diolah; Ikan
Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan Komu Asar; Ikan Kuah
Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia, diolah; Ikan cakalang
asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan olahan dalam kaleng;
Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning; Ikan tuna, diawetkan;
Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Ilabulo (makanan khas gorontalo terdiri dari daging, telur, ikan); Irisan-irisan susu
(Keju); Iwak Samu (makanan olahan terbuat dari ikan); Jagung manis, sudah diproses; Jagung muda kalengan; Jamur geprek;
Jamur kancing dalam kaleng; Jeli; Jeli ginseng merah; Jeli sayuran; Jeli, selai, kolak (compotes); Jeruk mandarin dalam
kaleng; Juhu Kujang (sayuran khas kalimantan berbahan dasar keladi); Juhu Umbut Rotan; Jujube manis; Juku Pallu Ce'la
(makanan khas makassar terbuat dari ikan); Kabuto (makanan khas ssulawesi terbuat dari singkong); Kacang Goyang;
Kacang Telur; Kacang brazil, diolah; Kacang ditaburi gula; Kacang hijau asin; Kacang hijau bumbu; Kacang hijau garing;
Kacang hijau goreng; Kacang hijau panggang; Kacang hijau sangrai; Kacang hijau yang dikeringkan; Kacang hijau yang sudah
diolah; Kacang ketapang, dikeringkan; Kacang ketapang, diolah; Kacang ketapang, diproses; Kacang mede, dikeringkan;
Kacang mete panggang; Kacang olahan; Kacang panggang; Kacang rasa (berbumbu); Kacang tanah, dikeringkan; Kacang
yang diproses, dikeringkan, atau diolah; Kalangkala; Kaldu ayam yang dapat diminum; Kaldu bakso; Kaldu daging domba;
Kaldu daging sapi; Kaldu ikan; Kaldu pati ayam yang dapat diminum; Kaldu sapi yang dapat diminum; Kaldu sayur; Kaldu tom
yam; Kaledo; Kalumpe (sayur khas kalimantan berbahan dasar daun singkong); Kangkung belacan;
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Karedok; Karee Kemang; Kasbi Komplet; Kasoami (olahan singkong khas sulawesi); Kawok (makanan khas manado dari
tikus); Kefir [minuman susu]; Keju berbentuk pasta; Keju biru; Krim keju; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju kocok;
Keju.; Keju kocok; Keju krim untuk makanan pencuci mulut; Keju segar (fresh cheese); Keju vegan; Keju, mentega, yoghurt,
dan produk susu lainnya; Kelapa (buah), tanpa kulit; Kelapa dikeringkan; Kelapa kering yang sudah diolah; Kelaq Kelor;
Kembang tahu pita; Kenari (kacang), diolah; Kentang (dalam bentuk) stick; Kentang Balado Petai; Kentang yang dikalengkan,
dibekukan, dikeringkan atau dimasak, jamur yang dikalengkan, dikeringkan atau dimasak, unggas, ikan dan makanan laut
olahan, semuanya dalam bentuk ekstrak, sup, jeli, olesan, diawetkan, hidangan yang dimasak, dibekukan atau didehidrasikan;
Kepingan hazelnut (kacang); Kepingan kacang almond; Kepingan kiwi (buah); Kepiting santan; Keripik Kalakai; Keripik Keladi;
Keripik Kentang Telur Asin; Keripik buah-buahan; Keripik ceker ayam; Keripik daun kelor; Keripik gadung; Keripik kelapa;
Keripik kentang; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik pete; Keripik rumput laut; Keripik salak; Keripik tahu;
Keripik talas; Keripik ubi aneka rasa; Keripik ubi dengan perasa; Kezuri-bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kinca
buah; Kismis; Kiwi (buah), diolah; Kohu-Kohu (urap khas maluku); Kolak Durian; Konro Bakar; Konsentrat dan isolat protein
kedelai; Konsentrat kaldu; Krem dobel; Krengsengan Ayam; Krengsengan Sapi; Krim asam (pengganti); Krim buatan, yaitu
krim dengan bahan dasar sayuran; Krim chantilly; Krim dengan buah; Krim kacang kedelai; Krim kelapa; Krim kocok; Krim
kocok beku; Krim kocok beku bukan dari susu; Krim kocok buatan, yaitu krim kocok berbahan dasar sayuran; Krim kocok
bukan berbahan dasar susu; Krim kocok bukan dari susu; Krim kocok untuk topping; Krim kocok untuk topping yang bukan
berbahan dasar susu; Krim rendah lemak; Krim sebagai makanan; Krim segar; Krim susu; Krim untuk minuman [produk susu];
Krim untuk topping yang tidak dikocok untuk kue dan makanan penutup, beku atau tidak beku, siap pakai atau tidak siap pakai
berbahan dasar susu; Krim yang menjadi sediaan olahan terbuat dari buah-buahan dan krim; Krimmer kopi (berbahan dasar
susu); Kripik ikan; Kroket; Kuah Keukarah; Kuah Masam Keu Neung; Kuah Pliek U; Kulit Ayam Goreng Tepung; Kumis
(minuman susu); Kurma; Kurma yang dikeringkan; Kurma yang diolah; Lansyen ayam; Lapa-Lapa; Lapis Palaro (olahan
daging khas maluku); Lappet; Laver (rumput laut yang dapat dimakan), diolah; Lawa (olahan ikan khas bugis); Lawar; Lema;
Lemak coklat; Lemak kelapa; Lempah (olahan ikan khas bangka); Lempah Darat; Lempah Kulat; Lichee kering; Lidah sapi
asap; Lumba-lumba; Lumpia Ayam; Maca (tanaman), diolah; Mackerel (ikan) asap; Makanan (hasil) laut, diolah; Makanan
(hasil) laut, tidak hidup; Makanan batangan dan makanan ringan batangan berbahan dasar kacang; Makanan batangan dan
makanan ringan batangan berbahan dasar sayuran; Makanan batangan dan makanan ringan batangan yang berbahan dasar
buah; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan berbahan dasar
ketela pohon; Makanan dan makanan ringan batangan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan dan makanan
ringan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau
dikemas dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama
ikan; Makanan kemasan yang terutama terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau
dimasak; Makanan laut olahan, termasuk makanan laut yang dikemas dalam kaleng dan kantong.; Makanan laut yang
diawetkan; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-
buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari buah-buahan; Makanan pembuka beku
terutama terdiri dari daging; Makanan pembuka beku terutama terdiri dari sayuran; Makanan pembuka yang terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas dan sayuran; Makanan pencuci mulut terbuat dari yoghurt, selain es krim, es susu dan yoghurt beku;
Makanan pencuci mulut yoghurt selain es krim, es susu dan yoghurt beku; Makanan pengganti daging, yaitu, protein berbahan
dasar tanaman, protein berbahan dasar sayuran; Makanan penutup berbahan dasar susu; Makanan penutup cepat saji yang
berbahan dasar susu; Makanan penutup terbuat dari buah; Makanan penutup terbuat dari kacang; Makanan penutup terbuat
dari produk susu (kecuali es krim); Makanan penutup terbuat dari susu; Makanan porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging,
ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan ayam goreng; Makanan ringan berbahan dasar buah kering; Makanan
ringan berbahan dasar polong-polongan (kacang); Makanan ringan berbahan dasar protein whey dan kedelai; Makanan ringan
berbahan dasar singkong; Makanan ringan berbahan dasar yogurt; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Makanan ringan dan
keripik berbahan dasar kentang; Makanan ringan kombinasi buah dan selai kacang; Makanan ringan organik berbahan dasar
buah; Makanan ringan organik berbahan dasar sayuran; Makanan ringan organik berbahan dasar yogurt; Makanan ringan
rumput laut goreng; Makanan ringan, berbahan dasar dari buah-buahan atau sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri
dari daging; Makanan siap masak terutama terdiri dari ikan; Makanan siap masak terutama terdiri dari pengganti daging;
Makanan siap masak terutama terdiri dari sayuran; Makanan siap masak terutama terdiri dari unggas; Makanan siap saji yang
berasal dari pengganti unggas; Makanan siap saji yang terdiri dari pengganti ikan atau makanan laut; Makanan yang
dibekukan, siap saji atau dalam kemasan yaitu sup, sup dalam bentuk kering, saus buah, bubur buah dan sayuran, bubur
buah dan sayuran dalam bentuk kering, jus buah dan sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan,
daging, dan unggas; Makanan yang diolah dari ikan; Makanan yang mengandung kacang yang telah dimasak, kacang yang
telah dikeringkan, atau kacang kedelai; Makanan yang terbuat dari daging; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan;
Makanan yang terbuat dari minyak, lemak, dan kacang yang telah diolah; Makanan, makanan ringan dan makanan ringan
organik berbahan dasar buah, sayur, yogurt, dan keju; Manday (olahan kulit cempedak khas kalimantan); Manisan Pala;
Manisan Terong; Manisan buah; Manisan jahe, diawetkan dalam sirup; Manuk Napinadar; Masakan olahan ayam yang dilapis
atau dicampur dengan tepung; Mentega almond; Mentega dari bawang putih; Mentega dari tanaman; Minuman bakteri asam
laktat; Minuman berbahan dasar beras (pengganti susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman
berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar beras [bahan pengganti susu] yang menjadi bahan pengganti
makanan cair; Minuman berbahan dasar kedelai digunakan sebagai pengganti susu; Minuman berbahan dasar susu;
Minuman berbahan dasar susu almond; Minuman berbahan dasar susu beraroma; Minuman berbahan dasar susu dengan
rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman berbahan dasar susu kacang tanah; Minuman
berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, vitamin dan mineral; Minuman berbahan dasar yoghurt; Minuman buah
atau sayuran terdiri terutama dari produk susu; Minuman dengan bahan dasar yoghurt; Minuman susu (dengan susu sebagai
kandungan utama) baik dengan tambahan bahan lainnya atau tidak; Minuman susu cair; Minuman susu fermentasi; Minuman
susu terdiri dari buah-buahan; Minuman susu terutama terbuat dari susu; Minuman terbuat dari keseluruhan atau terutama
susu; Minuman terbuat dari yoghurt; Minuman terbuat utamanya dari susu atau produk susu, minuman susu (didominasi
susu), minuman susu mengandung buah; Minuman terdiri terutama dari susu atau produk susu; Minuman yang berbahan
dasar susu; Minuman yang mengandung putih telur; Minuman yang terbuat dari putih telur; Minuman yoghurt; Minuman
yogurt; Minuman-minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Minuman-minuman susu beraneka rasa; Minyak argan;
Minyak canola; Minyak goreng (semprot) berbahan dasar sayuran; Minyak jagung; Minyak kacang brazil; Minyak kemiri;
Minyak kenari (kacang); Minyak salad; Minyak tengkawang; Minyak yang dapat dimakan; Minyak zaitun extra virgin; Minyak-
minyak yang dapat dimakan dan diminum; Moluska, tidak hidup; Mozarella; Muku Loto (olahan pisang muda khas NTT);
Namgka goreng; Naniura; Nata de coco; Natinombur; Nugget tempe; Oalahan daging untuk isian burger; Odeng; Olahan ayam

Halaman 765 dari 1012



kampung; Olesan berbahan dasar bawang putih; Olesan berbahan dasar hummus; Olesan berbahan dasar kacang; Olesan
berbahan dasar sayuran, buah-buahan, protein nabati atau pengganti daging; Olesan berbahan dasar susu; Olesan berbahan
dasar telur; Olesan hazelnut (kacang); Olesan kacang almond; Olesan krim keju; Onigiri Daging; Onigiri Ikan; Opak; Opor
Ayam; Orak-arik Telur Wortel; Orek Tempe Cabai Hijau; Orek Tempe Kacang; Orek Tempe Serundeng; Pallubasa; Pallumara
(masakan makasar berbahan ikan); Pampis; Panganan khas Perancis terbuat dari daging (charcuterie); Pangi Dan Saut;
Paniki; Papare; Paru Goreng Balado; Paru goreng; Paru rica rica; Pasta ikan; Pasta kacang; Pasta makanan yang terbuat dari
ikan; Pasta sayur; Pasta tomat; Pastry isi daging; Patties; Pempek; Pendap Khas Bengkulu; Penganan khas Perancis terbuat
dari daging; Pengganti daging berbahan dasar buah; Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Pengganti sayuran atau ikan;
Pepes Ayam; Pepes Tempe; Pepes Teri; Perkedel Nike; Pesmol; Pindang Bandeng; Pindang patin; Pisang Epe; Pisang Gapit;
Pisang Goroho; Pisang goreng; Pisang goreng dengan aneka toping; Pisang goreng madu; Pisang olahan; Plecing Kangkung;
Plum Kering; Potongan daging ikan tanpa tulang; Potongan kentang; Prem asin; Prem hijau yang diawetkan; Prem yang
diawetkan; Produk Susu Asam; Produk Susu Bubuk; Produk Susu Kental; Produk Susu Rendah Lemak; Produk berbahan
dasar susu terbuat dari tumbuhan (bahan pengganti susu); Produk daging kepiting; Produk daging vegetarian dan vegan;
Produk daging yang dibekukan; Produk ginseng merah olahan; Produk makanan dengan dasar yoghurt; Produk makanan laut
yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti
keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Produk makanan yang terutama
mengandung ikan atau ayam; Produk makanan yang utamanya terbuat dari buah; Produk olahan berbasis unggas; Produk
olahan daging sapi; Produk olahan daging udang; Produk susu alami atau berperisa yang difermentasi; Produk susu dalam
bentuk bubuk untuk membuat yoghurt beku; Produk susu tawar atau dengan rasa yang difermentasi; Produk tahu (kacang
dadih); Produk terbuat dari kentang; Produk unggas; Produk-produk vegetarian yang disiapkan untuk dikonsumsi; Protein
kedelai; Protein nabati bertekstur digunakan sebagai pengganti daging; Protein nabati yang secara tekstur sudah terbentuk
untuk digunakan sebagai pengganti daging; Protein untuk konsumsi manusia; Protein untuk penggunaan sebagai suatu bahan
tambahan makanan; Rabo Ruan (olahan ikan khas kalimantan); Rambak kulit sapi; Ranggit; Ratatouille (makanan vegetarian);
Rebon (Udang Kecil); Rebung; Rebung Asam Undak Liling; Rendang Ayam; Rendang Ayam Kacang Merah; Rendang Ayam
Suwir; Rendang Chicken Sandwich; Rendang Daging Suwir; Rendang Paru; Rendang Sapi; Rendang Suwir Ikan Salai; Rica
Rodo; Rolade Sapi; Rujak Cingur; Rujak Samalanga; Rujak daun Ubi; Rujak juhi dari Betawi; Rukem (Buah-Buahan); Rumput
laut bubuk sebagai bahan baku untuk membuat agar-agar; Rusip; Saksang; Salad berbahan dasar hummus; Salad sayuran;
Salad, disiapkan; Salak Condet; Salami (daging salami); Sale pisang; Salmon (ikan) asap; Sambusa; Santan (minuman);
Santan, kelapa kering dan diawetkan yang dikalengkan; Sapota kalengan (sawo manila); Sarang burung dengan gula batu;
Sarang burung dengan gula batu yang bisa dimakan; Sarang burung dengan sari buah pir; Sarden dan makarel; Sari
cordyceps; Sari sarang burung; Sari-sari daging; Sate Ayam; Sate Babi; Sate Bulayak; Sate Daging Sapi; Sate Gogos Pokea;
Sate Kambing; Sate Kerang; Sate Lilit; Sate Makanan Laut (Seafood); Sate Matang; Sate Payau; Sate Plecing; Sate Pusut;
Sate Rembiga; Sate Telur Ayam; Sate Temburung; Sate Tuna Gorontalo; Sate Udang; Sate Ulat Sagu; Sate Yang
dipanggang; Sate dan Sop Rusa; Sate klathak; Saus apel; Saus berbahan dasar susu; Sawo Betawi; Sawo Mentega; Sawo
olahan; Sayur Asem Betawi; Sayur Ganemo; Sayur Kambang Tigarun; Sayur Putungo; Sayur asem; Sayur lempah darat;
Sayur sop; Sayuran (mousses); Sayuran (tambahan pate); Sayuran Rumpu Rampe; Sayuran beku yang diawetkan; Sayuran
dalam kaleng; Sayuran dan buah olahan; Sayuran dikeringkan; Sayuran pengganti untuk krim; Sayuran potong; Sayuran yang
dihaluskan (dalam bentuk pasta atau cairan); Sayuran yang dikalengkan, dibekukan, dikeringkan atau dimasak; Scotch eggs
[telur rebus yang dibungkus dengan daging sosis dan dilapisi dengan remah-remah]; Sea bass (ikan), tidak hidup; Sea bream
(ikan), tidak hidup; Sediaan (buah) markisa; Sediaan (kacang) almond; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan bawang; Sediaan
bawang dayak; Sediaan bawang merah; Sediaan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; Sediaan biji chia; Sediaan
biji labu; Sediaan biji semangka; Sediaan biji wijen; Sediaan biji-bijian; Sediaan boletes [jamur]; Sediaan buah ara; Sediaan
buah delima; Sediaan buah-buahan; Sediaan daging; Sediaan daging  yang diawetkan; Sediaan daun bawang; Sediaan
edamame (kacang-kacangan); Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan larva serangga; Sediaan hidangan serangga;
Sediaan hidangan serangga dan larva serangga; Sediaan hidangan yang terutama terdiri dari daging; Sediaan hidangan yang
terutama terdiri dari ikan; Sediaan jagung rebus; Sediaan jamur; Sediaan jamur porcini; Sediaan jamur tiram; Sediaan kacang;
Sediaan kacang brazil; Sediaan kacang kedelai; Sediaan kacang mede; Sediaan kacang polong; Sediaan kacang torreya;
Sediaan kacang untuk makanan manusia; Sediaan kelapa; Sediaan kurma; Sediaan laver (rumput laut yang dapat dimakan);
Sediaan lentil; Sediaan makanan dari kaki babi; Sediaan pecan; Sediaan pistachio (kacang-kacangan); Sediaan polong-
polongan (kacang); Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan rebung; Sediaan sayuran; Sediaan sayuran akar yang bisa
dimakan; Sediaan siput [scargots]; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Sediaan terompet hitam [jamur];
Sediaan wortel; Sediaan zaitun; Sediaan-sediaan krim yang mengandung susu dan buah-buahan; Sediaan-sediaan makanan
berbahan dasar susu; Sediaan-sediaan terbuat dari yoghurt; Selai; Selai Plum; Selai almon; Selai berbahan dasar kacang;
Selai berbahan dasar susu; Selai hazelnut; Selai jahe; Selai kacang coklat; Selubung makanan (berupa) selulosa berkertas;
Semur Ayam; Semur Betawi; Semur Daging Sapi; Semur Jengkol; Serundeng Ikan; Serundeng daging; Serundeng kelapa;
Se’i Daging Sapi; Sie Reuboh; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Singkong goreng; Siput Gong Gong; Smoked beef cheese
sandwich; Sop Lokan Laut; Sop Saudara (sop daging khas sulawesi); Sop Ubi; Sosis; Sosis ayam; Soto; Soto Betawi; Soto
Ketupat; Soto Tangkar; Soto Udang; Sotong Beku; Sotong Pangkong; Spirulina (ganggang) olahan; Srombotan; Stews
(rebusan); Suet (lemak pada pada sapi) untuk makanan; Sup (sop) kacang hijau; Sup Gangan; Sup Konro; Sup Tunjang; Sup
dan sup kering; Sup dari kacang hijau; Sup yang sudah dimasak sebelumnya; Sup, sup berkonsentrasi, sediaan-sediaan
untuk membuat sup, sup, kaldu kubus, kaldu, berbentuk kubus, tablet atau bubuk, sediaan-sediaan untuk membuat kaldu,
kaldu berkonsentrasi.; Sup-sup, bahan-bahan untuk membuat sup; Susu Kedelai Kental; Susu UHT; Susu beraneka rasa;
Susu berbentuk jel, susu dengan rasa dan susu kocok; Susu bubuk tanpa lemak dan susu asam dengan kadar kalori rendah;
Susu cair dalam kemasan; Susu dan produk susu; Susu dan produk susu, termasuk minuman berbahan dasar susu, susu
UHT, susu bubuk, dan produk susu yang diperkaya dengan tambahan nutrisi, vitamin dan/atau mineral; Susu dan produk
susu, termasuk yang dicampur dengan produk lain (memiliki produk susu dan susu sebagai kandungan utama) dan pengganti
yang sama dan produk yang dibuat darinya (tidak termasuk dalam kelas lain) khususnya minuman susu dan susu bubuk, baik
dengan perasa maupun tidak; Susu evaporasi (susu kental) dengan dan tanpa pemanis; Susu full cream; Susu jahe; Susu
kacang kedelai; Susu kaleng; Susu kambing bubuk; Susu kambing dan produk susu yang berasal dari susu kambing; Susu
kedelai; Susu kental manis; Susu kocok; Susu protein; Susu protein dari telur; Susu yang mengandung rasa; Susu, keju,
mentega dan produk susu lainnya, termasuk susu yang terbuat dari kelapa, kedelai, kambing, domba, dan nasi; Susu, produk
susu dan pengganti produk susu; Suyuran (dalam) botol; Taburan buah untuk digunakan pada es krim; Tahu; Tahu Aci; Tahu
Bakso; Tahu Isi; Tahu geprek,; Tahu goreng isi; Tahu keju seafood; Tahu kering dengan ikan/ayam; Tape goreng; Tape
singkong; Tasak Telu; Telok Ukan; Telur Ceplok Balado; Telur Pindang; Telur Skotlandia; Telur dadar padang; Tempe Bacem
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Jogja; Tempe geprek; Tempoyak; Teri Krispi; Terong Mapui; Terong balado; Terrines (hidangan) makanan (hasil) laut;
Tetelan; Tinoransak; Topping berbahan dasar buah untuk makanan; Topping dan isi berbahan dasar buah untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tudai; Tum Ayam; Tumis Buncis; Tumis
Daun Singkong; Tumis Daun Singkong Bumbu Bali; Tumis Jagung; Tumis Jamur; Tumis Kacang Panjang; Tumis Kapah;
Tumis Kembang Kol; Tumis Kembang Kol Paprika; Tumis Labu Siam; Tumis Nangka Teri Pedas; Tumis Tahu; Tumis Tauge;
Tumis Tempe Kecap; Tumis Terong; Tumis Wortel Kacang Polong; Tumis Wortel Kembang Kol; Tumis Zukini Paprika; Tuna
(ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup; Tuna Kemangi; Udang Selingkuh; Uling (Belut); Umbut-Umbutan (Daging Buah
Rambutan); Ungkot Kemamah; Urap; Usus Ayam Goreng Tepung; Uta Kelo; Veal stock (olahan dari tulang daging sapi muda);
Vegetable meat ball; Wadi; Walet; Water chesbuts, disiapkan; Water chestnuts, diolah; Woku Balaga Ikan Mas; Woku Blanga;
Yoghurt; Yoghurt beraneka rasa; Yoghurt berbentuk jelly setengah padat terbuat dari susu yang diinkubasi; Yoghurt kacang
kedelai; Yoghurt terdiri dari buah-buahan; Yoghurt vanilla; Yogurts dengan rasa; abalon, tidak hidup; abon ikan; abon tulang
ikan; abura-age [potongan tahu goreng]; aburaage (tahu goreng); acai berry, diolah; acar; acar (ikan) herring; acar Jalapenos;
acar bawang; acar dill; acar ikan; acar jahe; acar kulit semangka; acar lobak; acar mentimun; acar paprika; acar pedas; acar
sayuran; agar-agar siap saji; agar-agar*; air dadih; air kaldu; ajvar [paprika yang diawetkan]; akar doraji [balon bunga] yang
diawetkan; akar sayuran olahan; albumen untuk keperluan kuliner; alginat untuk keperluan kuliner; almond (kacang)
berbumbu; almond (kacang) panggang; almond (kacang), diolah; almond ditaburi gula; almond panggang; alpukat, diolah;
alternatif yogurt berbahan dasar kacang; alternatif yogurt berbahan dasar kacang almond; alternatif yogurt berbahan dasar
kacang mete; alternatif yogurt berbahan dasar kacang polong; alternatif yogurt berbahan dasar kelapa; alternatif yogurt
berbahan dasar sereal    ; alternatif yogurt berbahan dasar tanpa susu; anggur (buah), diolah; antipasti (hidangan pembuka);
apel olahan; apel, diolah; aprikot, diolah; arracacha yang diproses [wortel putih]; artichoke, diawetkan; artichoke, diolah; asinan
kubis; asparagus, diawetkan; asparagus, diolah; aspic (jelli); ayam; ayam (tepung) asam manis (Dak-gangjeong); ayam
goreng; ayam goreng kremes; ayam goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam
pedas; ayam teriyaki; ayam yang diolah; babat; baby corn, diolah; bahan makanan berbahan dasar ikan; bahan makanan siap
saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan,
dibekukan atau dimasak; bahan makanan vegetarian terbuat dari minyak nabati dan lemak yang bisa dimakan; bahan
makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari buah-buahan dan sayuran segar; bahan makanan yang terbuat
dari kacang; bahan makanan, yaitu minyak yang menjadi bahan makanan untuk konsumsi manusia; bahan pengganti daging
berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti daging berbahan dasar serangga; bahan pengganti margarin; bahan
pengganti mentega; bahan pengganti produk susu berbahan dasar larva serangga; bahan pengganti produk susu berbahan
dasar serangga; bahan pengganti susu fermentasi; bahan-bahan produk olahan susu untuk membuat roti; bahan-bahan susu
untuk membuat roti; bakso; bakso ayam; bakso campur; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan
yang tidak digoreng; bakso isi daging ayam cincang; bakso isi daging ikan cincang; bakso isi daging sapi cincang; bakso
lobster yang dibumbui; bakso sapi; bakso sosis (adonan bakso dalam bentuk sosis); bakso sosis ayam; bakso sosis ikan;
bakso sosis sapi; bakso sotong; bakso tahu ayam; bakso tahu ikan; bakso tahu sapi; bakso telur ayam; bakso telur ikan; bakso
telur sapi; bakso urat; bangamat (masakan khas dayak dari kalong); barongko (makanan khas makassar terbuat dari pisang);
baso digoreng (basreng); batagor; bawang bombai; bawang goreng; bawang merah olahan digunakan sebagai sayuran;
bawang merah, diawetkan; bawang merah, diolah; bawang olahan; bawang putih beku; bawang putih cincang, diawetkan;
bawang putih olahan; bawang putih olahan digunakan sebagai sayuran; bawang putih panggang; bawang putih yang
diawetkan; bawang, diawetkan; bawang, diolah; bayam, beku; bayam, dimasak; bayam, kalengan; bebek beku; bebek
panggang; belimbing olahan; belut, tidak hidup; benih disiapkan untuk makanan manusia; benih disiapkan untuk makanan
manusia, bukan sebagai bumbu atau perasa; beri (buah), diolah; beri, beku; beri, diawetkan; beri, dikeringkan; berry
diawetkan; biji bunga matahari, diolah; biji bunga matahari, disiapkan; biji chia, diolah; biji labu olahan; biji pinang, diproses; biji
pisang, diolah; biji rami olahan; biji rami untuk makanan manusia; bilenthango (makanan khas gorontalo dari ikan); bisques
(sup); bit, diolah; blackberry, beku; blackberry, diolah; blackcurrant, beku; blackcurrant, diolah; blancmange [makanan penutup
berbahan dasar krim]; blueberry, beku; blueberry, diolah; blueberry, keringkan; bok choy, diolah; bola-bola kentang; boletes
[jamur], diawetkan; boletes [jamur], diolah; botifarra [sosis]; boysenberry, diolah; bratwurst (saus); buah ara, diolah; buah ara,
kering; buah beku; buah beri yang diawetkan; buah botol; buah buahan kalengan; buah cepat beku; buah dan sayuran beku;
buah dan sayuran kaleng; buah dan sayuran olahan; buah dan sayuran yang diawetkan; buah dan sayuran yang diawetkan,
dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang
dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dimasak; buah delima, diolah; buah irisan botolan;
buah kaleng atau botol; buah kering; buah leci olahan; buah mengkudu, diolah; buah mentah, diiris; buah mentah, kupas; buah
pektin untuk keperluan kuliner; buah pinang yang telah diolah; buah pinang, diolah; buah tidak dimasak, disiapkan; buah yang
diawetkan; buah yang diawetkan dalam alkohol; buah yang sudah diolah; buah, diawetkan; buah, direbus; buah-buahan dan
sayur-sayuran yang diawetkan, diasinkan, dimaniskan, dikeringkan dan dimasak; buah-buahan dan sayuran kering; buah-
buahan yang dimasak; buah-buahan yang diolah dalam kemasan; buah-buahan, dikeringkan; buah-buahan, dimasak; buah-
buahan, diolah; buah-buahan, kaleng; bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan vitamin untuk
membuat protein yang dikocok (protein shakes); bubuk berbahan dasar susu yang diperkaya dengan protein, mineral dan
vitamin untuk membuat smoothie; bubuk dadih (produk susu); bubuk keju; bubuk lecitin yang dapat dimakan; bubuk susu;
bubur apel; bubur buah; bubur buah acai; bubur buah asam jawa; bubur kepiting; bubur tomat; bubur zaitun; bulgogi
[Hidangan Daging Sapi Korea]; bulgogi [daging sapi panggang yang diiris dan dibumbui]; buncis kacang mede; buncis,
diawetkan; buncis, dikeringkan; buncis, diolah; buncis, disiapkan; buncis, kaleng; bunga olahan yang bisa dimakan dalam
bentuk kristal; bunga yang bisa dimakan, kering; bunga yang dapat dimakan, diolah; burger bebek renyah; burger berbahan
dasar larva serangga [patties]; burger berbahan dasar serangga [patties]; burger daging babi [patties]; burger kelapa [patties];
burger kinoa [patties]; burger patties kedelai; burger patties kinoa; burger-berbahan dasar kacang adzuki [patties]; cabai
dengan daging; cabai dengan keju; cabai isi (makanan khas Meksiko); cabai rawit olahan; cabai yang diawetkan; camilan
berbahan dasar buah kering; campuran buah kering; campuran daging yang diawetkan, dikeringkan atau dimasak; campuran
eggnog tanpa-alkohol; campuran makanan ringan yang terdiri dari buah kering dan kacang olahan; campuran makanan ringan
yang terdiri dari buah-buahan olahan, kacang olahan atau kismis; campuran makanan ringan yang terdiri dari kacang wasabi,
kacang olahan, buah atau kismis kering; campuran sup; campuran untuk membuat kaldu; campuran untuk membuat sup;
campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; capcay; caponata (hidangan); ceri maraschino; ceri(buah), diolah; ceri,
beku; ceri, diawetkan; ceri, keringkan; ceviche (hidangan laut); chanterelles [jamur], diawetkan; chanterelles [jamur], diolah;
cheonggukjang jjigae [Hidangan Korea yang terdiri terutama dari tahu dengan pasta kedelai kaya]; chestnut, dipanggang; chia
milk [bahan pengganti susu]; chili verde [hidangan siap saji]; chorizo (sosis babi); chuños [kentang beku-kering]; chuños
[kentang kering]; clementine (buah), diolah; clotted cream (krim padat); cloudberry, diolah; cod (ikan), tidak hidup; cold cuts
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(daging); collard greens (kacang-kacangan), diolah; compotes (hidangan penutup); consommés (sup); cranberry, beku;
cranberry, diolah; cranberry, keringkan; crawfish (udang), tidak hidup; cumi goreng tepung; cumi kering; cumi, tidak hidup;
dadih; dadih rasa dan susu kocok serta penggantinya; daging; daging asap; daging asin; daging atau ikan kalengan; daging
ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging babi asap; daging babi dan kacang kalengan; daging babi olahan;
daging babi yang dimasak; daging babi, kalengan; daging beku; daging beku-kering; daging buatan instan; daging buatan
manusia; daging budidaya; daging cincang terbuat dari buah-buahan; daging dan sayuran yang dibalut dengan bubuk untuk
menggoreng; daging dimasak dalam botol; daging giling; daging goreng; daging ham sapi; daging ham yang diawetkan atau
diolah (diasap/diasinkan); daging instan; daging irisan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging kaleng, ikan,
sayuran, dan buah; daging kalengan; daging kalkun (diasinkan atau diasap); daging kemasan; daging kering; daging kering
instan; daging kornet; daging masak; daging olahan; daging olahan asap; daging panggang; daging panggang direndam
dalam saus kedelai; daging sapi; daging sapi asap; daging sapi kering; daging sapi olahan; daging sapi rebus; daging segar;
daging unggas segar; daging vegetarian terbuat dari minyak kedelai; daging yang berasal dari rekayasa laboratorium; daging
yang berasal dari rekayasa teknologi pertanian; daging yang bisa dimakan; daging yang diawetkan; daging yang diawetkan
atau diolah; daging yang diliofilisasi; daging yang dimasak, kalengan; daging yang telah diawetkan sebelumnya dan siap untuk
dimasak; daging, beku; daging, diawetkan; daging, diolah; daging, ikan, unggas dan binatang buruan; daging, kaleng; daging,
unggas dan binatang buruan; dairy-based drinks; dak bulgogi [Hidangan Korea yang terdiri dari ayam panggang yang diiris
dan dibumbui]; dak galbi [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari ayam tumis dalam pasta cabai yang difermentasi]; dal
[hidangan siap saji]; daun anggur (buah), diolah; daun bawang, diolah; dendeng; dendeng ayam; dendeng ikan; dicampur
minyak sayur untuk keperluan kuliner; dicampur minyak sayur untuk makanan; dimsum; doenjang jjigae [Hidangan Korea yang
terutama terdiri dari tahu dengan pasta kedelai]; domba (daging), diolah; durian kering; dwaeji bulgogi [Hidangan Korea yang
terdiri dari daging babi panggang yang diiris dan dibumbui]; edamame (kacang-kacangan), diolah; eggnog tanpa-alkohol;
ekstrak buah untuk keperluan kuliner; ekstrak daging; ekstrak daging sapi panggang; ekstrak jamur untuk keperluan kuliner;
ekstrak rumput laut untuk makanan; ekstrak sayuran untuk keperluan kuliner; ekstrak sayuran untuk makanan; ekstrak tomat;
ekstrak unggas; escamoles [larva semut yang dapat dimakan, disiapkan]; esens ayam; falafel (makanan ala timur tengah
terbuat dari kacang); feijoa [nanas jambu biji] olahan; fermentasi susu untuk keperluan kuliner; fillet dada ayam; fillet haddock
(ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; fish en; flakseed untuk makanan manusia; foie gras (makanan Perancis dari hati angsa atau
bebek); fondue (keju melted) berbahan dasar minyak; frankfurters [sosis]; galbi [hidangan daging panggang]; game (daging),
tidak hidup; ganggang dimakan kering; ganggang olahan untuk makanan manusia; ganjang-gejang [kepiting yang direndam
dalam kecap]; gelatin; gelatin daging; getuk pisang; getuk ubi; ghee (minyak samin); gherkins (acar mentimun); gimjaban
[keranjang bumbu]; ginjal hewan [jeroan]; ginseng dan ginseng merah beku; ginseng dan ginseng merah kukus; ginseng dan
ginseng merah olahan, bukan untuk keperluan medis; glazed fruits (manisan buah); gnocchi berbahan dasar kentang; gobet
(sawut singkong); goji berry (buah), diolah; gooseberry (buah), diolah; gosari beku (sejenis tanaman paku); got-gam [kesemek
kering]; gravlax (hidangan dari ikan salmon); guacamole [alpukat dihaluskan]; gulungan cumi-cumi; gurita, tidak hidup; haggis
(pudding); half and half (minuman) [campuran susu dan krim]; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; hasil produksi susu
kambing; hasil produksi susu sapi; hasil produksi susu soya; hati; hazelnut (kacang) panggang; hazelnut (kacang), diolah;
hazelnut diawetkan; headcheese (keju tanpa lemak); hearts of palm (olahan dari inti daging tanaman kelapa sawit), diolah;
herring roe kering; hidangan daging siap; hidangan daging yang dimasak; hidangan kari yang sudah dimasak sebelumnya;
hidangan pembuka kemasan beku yang terdiri dari patties dan sosis links berbahan dasar sayuran; hidangan pembuka siap
saji yang terutama terdiri dari daging lobster yang dicelupkan ke dalam adonan dan digoreng; hidangan pembuka yang terdiri
terutama dari makanan laut; hidangan utama beku yang telah dikemas sebelumnya yang sebagian besar terdiri dari makanan
laut; hidangan yang dimasak yang terutama terdiri dari ayam tumis dan pasta cabai yang difermentasi (Dak-galbi); hidangan
yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; hoshi-nori [lembaran rumput laut kering]; hummus; hummus [pasta
buncis]; hummus menjadi buncis; ikan  dimasak; ikan  yang diawetkan atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin;
ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan beku yang
dimasak; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan
dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan
kering; ikan olahan; ikan perches, tidak hidup; ikan plaices, tidak hidup; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri
asin; ikan teri, diolah; ikan teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; irisan buah; irisan
buah, kalengan; irisan daging babi; irisan daging kambing; irisan daging sapi; irisan sayuran; irisan sayuran, kaleng; isian
berbahan dasar buah untuk hidangan penutup (cobblers); isian buah untuk roti dan kue; isian daging untuk pie; isinglass
(gelatine) untuk makanan; isolat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging; jaban gim [bejana berbumbu]; jagung
manis, diolah; jagung manis, kalengan; jagung rebus; jagung rebus disiapkan dengan keju; jagung rebus disiapkan dengan
rempah-rempah; jambu biji stroberi olahan; jamur enokitake, diawetkan; jamur enokitake, diolah; jamur hitam yang bisa
dimakan kering; jamur jerami, diawetkan; jamur jerami, diolah; jamur kering yang bisa dimakan; jamur matsutake, diawetkan;
jamur matsutake, dikeringkan; jamur matsutake, diolah; jamur morel, diolah; jamur murni; jamur porcini, diolah; jamur shiitake,
diawetkan; jamur shiitake, dikeringkan; jamur shiitake, diolah; jamur tiram, diawetkan; jamur tiram, diolah; jamur yang dapat
dimakan, diolah; jamur, diawetkan; jamur, diolah; jari ikan (stik); jeli buah; jeli daging; jeli ginseng merah, bukan untuk
keperluan medis; jeli ikan; jeli siap saji; jeli untuk makanan; jeli, selai; jeli, selai, saus buah-buahan; jelly dengan rasa almond;
jelly dengan rasa kopi; jelly dengan rasa teh; jelly yang berbahan dasar buah biwa (loquat); jelly yang berbahan dasar buah
pir; jelly yang terbuat dari tempurung kura-kura dan campuran beragam tanaman herbal (Gui Ling Gao); jerky (daging tanpa
lemak); jeruk (buah), diolah; jeruk bali (buah), diolah; jeruk darah (buah), diolah; jeruk keprok, diolah; jeruk mandarin (buah),
diolah; jeruk nipis Spanyol olahan; jicama (bangkuang), diolah; jus buah untuk memasak; jus jeruk nipis untuk keperluan
kuliner; jus lemon untuk keperluan kuliner; jus sayuran untuk memasak; jus tomat untuk memasak; jus truffle (jamur); kacang
adzuki, diawetkan; kacang almond, ditumbuk; kacang asin; kacang atom; kacang beraneka rasa; kacang campuran berbumbu;
kacang dadih; kacang dadih (dalam) batangan; kacang dadih [sayuran olahan]; kacang dadih [tahu]; kacang dan makanan
ringan berbahan dasar buah kering; kacang dengan rasa; kacang diberi bumbu; kacang digoreng ulang; kacang dikupas;
kacang dilapisi madu; kacang diolah; kacang ditaburi gula; kacang garing; kacang kacang; kacang kaleng; kacang kalengan;
kacang kedelai fermentasi (natto); kacang kedelai fermentasi [natto]; kacang kedelai kering; kacang kedelai, diawetkan, untuk
dimakan; kacang kedelai, diolah; kacang lebar, diawetkan; kacang macadamia, diproses; kacang makadamia, siap sedia;
kacang manisan; kacang mede asin; kacang mede, diolah; kacang mede, diproses; kacang merah, diawetkan; kacang merah,
kaleng; kacang mete yang dilumuri bubuk coklat; kacang olahan; kacang olahan, biji dan daun sirih digunakan sebagai bahan
pan masala; kacang organik dan snack bar berbasis biji; kacang oven; kacang panggang; kacang panggang dalam saus
tomat; kacang pedas; kacang pilus; kacang pinus, diolah; kacang polong kalengan; kacang polong olahan; kacang polong,
diawetkan; kacang polong, diolah; kacang polong, kaleng; kacang pucat; kacang tanah, diawetkan;
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kacang tanah, diolah; kacang yang diawetkan; kacang yang dilapisi dengan wasabi; kacang, diawetkan; kacang, dikeringkan;
kacang, diolah; kacang, kaleng; kacang, kalengan; kacang-kacang yang sudah dimasak; kacang-kacangan yang dapat
dimakan; kacang-kacangan yang diawetkan; kacang-kacangan yang dimasak; kakap merah (ikan), tidak hidup; kaki katak
beku; kaktus olahan untuk makanan; kaldu; kaldu (stock) daging; kaldu ayam; kaldu beku; kaldu jamur; kaldu sup; kaldu sup
terbuat dari rumput laut; kaldu tiram; kanten [potongan agar-agar kering]; karper, tidak hidup; katak yang bisa dimakan, tidak
hidup; kaviar; kebab pisang; kebab shish (daging); kecambah brussel, diolah; kedelai yang sudah diolah dan diawetkan; keju;
keju Fondue; keju asap; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar; keju dalam bentuk dips; keju dari susu domba; keju
dicampur; keju feta; keju keras; keju lembut; keju lunak (soft-ripened); keju matang; keju padat; keju peram; keju putih; keju
putih lembut; keju putih lembut yang padat; keju segar; keju segar dari Perancis yang menggunakan susu sapi yang
dipasteurisasi; keju segar yang tidak diperam; keju susu kambing; keju yang diawetkan; keju yang mengandung herbal; keju
yang mengandung rempah-rempah; kelapa parut; kelapa sawit untuk keperluan kuliner; kelapa, diolah; kelapa, kering; kelp
(rumput laut), diolahan; kentang beku olahan; kentang cincang goreng; kentang goreng; kentang goreng beku; kentang goreng
singkong; kentang goreng termasuk kentang goreng dengan diberi taburan; kentang goreng yang dibekukan; kentang olahan;
kentang panggang; kentang tumbuk; kentang tumbuk instan; kentang yang dimasak; kentang yang sudah diolah dan
diawetkan; kentang, diawetkan; kentang, diolah; kephir [minuman susu]; kepingan kentang; kepiting saus padang; kepiting,
tidak hidup; kerang asap; kerang beku; kerang biru, tidak hidup; kerang kering; kerang, tidak hidup; kering talas; kering
tremella fuciformis dimakan; keripik; keripik apel; keripik bayam; keripik buah; keripik daun kenikir; keripik ikan; keripik jamur;
keripik kedelai; keripik kentang; keripik kentang rendah lemak; keripik kentang terbuat dari ubi jalar; keripik kepiting; keripik
kubis; keripik kumara (kentang manis); keripik pisang; keripik sayuran; keripik singkong; keripik sukun; keripik talas; keripik ubi;
keripik udang; keripik usus; kernel (inti) kacang kenari; kielbasa (sosis); kimchi; kimchi [hidangan sayur fermentasi]; kimchi
jjigae [Hidangan Korea yang terutama terdiri dari sayuran fermentasi, daging babi dan tahu]; kismis; kismis merah, beku;
kismis merah, diolah; kkakdugi [Hidangan lobak fermentasi Korea]; kkakdugi [kimchi lobak potong dadu]; klipfish [ikan cod asin
dan kering]; knockwurst (sosis); knödel (pangsit) kentang; kohlrabi (kubis), diolah; koktail zaitun; kolak buah; kolostrum untuk
keperluan kuliner; konnyaku; konnyaku (jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui); konnyaku
atau jeli yang dikeringkan yang terbuat dari ujung akar-akaran yang dibumbui; konsentrat berbahan dasar sayuran untuk
memasak; konsentrat kaldu; konsentrat kaldu daging; konsentrat protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging;
konsentrat sayuran untuk keperluan kuliner; koridofu (dadih kacang kedelai beku kemudian dikeringkan); kornet ayam; kornet
koin; kornet kotak; kornet sapi; krim; krim [produk susu]; krim [susu sebagai unsur utama]; krim asam; krim berbahan dasar
sayuran; krim buatan [bahan pengganti produk susu]; krim bubuk; krim bubuk (produk susu); krim bubuk [produk susu]; krim
keju; krim kopi; krim makanan pencuci mulut; krim menjadi produk susu; krim mentega; krim non-susu (krim yang terbuat dari
minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim organik; krim pencuci mulut; krim segar; krim senyawa (compound cream)
(krim yang terbuat dari krim susu dan minyak dan/atau lemak yang dapat dimakan); krim untuk minuman; krimer berbahan
utama susu; krimer bukan dari susu; krimer kopi non-susu; krimer kopi tanpa kandungan susu; krimer tanpa kandungan susu;
kroket ayam; kroket ikan; kroket kentang; kroket salmon; krustasea (udang), tidak hidup; kuaci; kuah daging; kubis seledri,
beku; kubis, diolah; kue ikan; kue ikan thailand; kulit babi; kulit babi kembung; kulit bahtera, tidak hidup; kulit buah; kulit sosis
terbuat dari bahan sintetis; kulit sosis terbuat dari usus alami; kumara (kentang manis), diolah; kumys [minuman susu]; kuning
telur; kupas bawang putih; kura-kura bercangkang lunak, tidak hidup; kurma, dikeringkan; labu olahan; labu, diolah; laksan;
laktoferin yang mengandung zat besi (iron lactoferrin) (produk susu); landak laut hasil fermentasi garam; landak laut, tidak
hidup; langoustines (udang), tidak hidup; larva serangga yang dapat dimakan, tidak hidup; lassi (minuman yoghurt); lemak
babi; lemak daging sapi; lemak dari proses hydroginasi sayuran (untuk makanan); lemak hewani untuk makanan; lemak
kakao; lemak kakao untuk makanan; lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak paus untuk makanan; lemak sapi
untuk makanan; lemak untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; lemon (buah), diolah; lemon olahan; lengkeng kering; lentil
(kacang), diolah; lentil, diawetkan; lentil, dikeringkan; lesitin untuk keperluan kuliner; lidah buaya disiapkan untuk konsumsi
manusia; limau (jeruk), diolah; lobak kering; lobster berduri, tidak hidup; lobster, tidak hidup; loganberry (buah), diolah;
luncheon daging; macadamias (kacang-kacangan), diolah; macadamias panggang; makan malam pra-paket yang terdiri
terutama dari daging; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari ikan; makan malam pra-paket yang terdiri terutama
dari makanan laut; makan malam pra-paket yang terdiri terutama dari permainan; makan malam pra-paket yang terdiri
terutama dari unggas; makanan (hasil) laut, kalengan; makanan batangan berbahan dasar buah, kacang dan sayuran;
makanan berbahan dasar  daging; makanan berbahan dasar buah; makanan berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar
sayuran; makanan berbahan dasar tahu; makanan dingin terutama terdiri dari daging; makanan dingin terutama terdiri dari
ikan; makanan dingin terutama terdiri dari unggas; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin
yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan disiapkan terutama
terdiri dari pengganti daging; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan
untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan laut olahan; makanan laut tempura; makanan laut yang
dikeringkan; makanan laut, yang dikaleng (dilapisi dengan timah); makanan minuman berbahan dasar susu, tidak termasuk
susu kocok; makanan olahan sayuran segar atau beku yang dicincang dan dibentuk bulat pipih; makanan olahan terutama
terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan pembuka beku
terutama terdiri dari makanan laut; makanan pembuka beku yang sebagian besar terdiri dari makanan laut; makanan pembuka
yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pencuci mulut berbahan dasar susu; makanan
pengganti berbahan dasar buah dalam bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti berbahan dasar kacang dalam
bentuk batangan (non-medis); makanan pengganti daging yang dibekukan; makanan pengganti, yaitu pengganti daging
berbahan nabati, pengganti ikan berbahan nabati, dan pengganti daging ayam berbahan nabati; makanan penutup (dessert)
yang berbahan dasar kacang; makanan penutup berbahan dasar buah; makanan penutup berbahan dasar kedelai; makanan
penutup dibuat terutama dari pengganti susu; makanan penutup dibuat terutama dari produk susu; makanan penutup nabati,
terutama terdiri dari beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan dan buah-buahan; makanan penutup terbuat
dari pengganti susu; makanan penutup terbuat dari produk susu; makanan penutup terbuat dari susu; makanan penutup
terbuat dari yogurt, selain yogurt beku; makanan penutup terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup
yang dibuat dari susu, selain es krim atau yoghurt beku; makanan penutup yang terbuat dari yoghurt; makanan pra-paket yang
sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari binatang buruan; makanan pra-paket yang
terutama terdiri dari daging; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari
makanan laut; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari unggas; makanan ringan  berbahan dasar manioc (ketela);
makanan ringan berbahan dasar benih probiotik; makanan ringan berbahan dasar biji; makanan ringan berbahan dasar buah;
makanan ringan berbahan dasar buah probiotik kering; makanan ringan berbahan dasar daging; makanan ringan berbahan
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dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar kacang; makanan ringan berbahan dasar kacang probiotik; makanan ringan
berbahan dasar kedelai; makanan ringan berbahan dasar kedelai probiotik; makanan ringan berbahan dasar kentang;
makanan ringan berbahan dasar larva serangga; makanan ringan berbahan dasar laver (rumput laut yang dapat dimakan);
makanan ringan berbahan dasar probiotik almond; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan berbahan dasar
serangga; makanan ringan berbahan dasar susu probiotik; makanan ringan berbahan dasar yogurt probiotik; makanan ringan
dan keripik berbahan dasar kacang; makanan ringan dan keripik berbahan dasar kedelai; makanan ringan dan keripik
berbahan dasar sayuran; makanan ringan dengan bahan utama daging; makanan ringan manisan buah; makanan ringan siap
saji yang terutama terdiri dari kentang dan keripik, kacang-kacangan, produk kacang, biji-bijian, sayuran atau kombinasinya;
termasuk keripik kentang, keripik kentang garing, keripik sayuran, keripik talas, keripik garing, makanan ringan daging babi,
makanan ringan daging sapi, makanan ringan berbasis kedelai, makanan ringan berbasis kacang-kacangan dan olesan, saus,
keju; makanan ringan terutama terdiri dari buah-buahan dan kacang-kacangan; makanan ringan terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan yang terbuat dari daging; makanan ringan yang terbuat dari telur; makanan
ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari sayuran segar; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari ikan;
makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan siap saji terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-
sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau kacang yang diolah; makanan siap saji terutama
terdiri dari tahu; makanan siap saji terutama terdiri dari telur; makanan siap saji yang terutama terdiri dari unggas; makanan
utama yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari ikan; makanan utama yang
sebagian besar terdiri dari sayuran; makanan utama yang sebagian besar terdiri dari unggas; makanan yang berbahan dasar
daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan dari ikan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari binatang
buruan; makanan yang disiapkan terutama terdiri dari makanan laut; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran;
makarel, kalengan; mangga (buah), diolah; mangga hijau; mangga kering; mango lassi; manisan almond; manisan ceremai;
manisan jahe; manisan kacang; margarin; markisa (buah), diolah; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam
yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; mascarpone (keju); meju [Kacang kedelai fermentasi gaya Korea]; melon
(buah), diolah; mengolah sayuran akar yang bisa dimakan; mentega; mentega apel; mentega dengan bumbu; mentega
kelapa; mentega madu; mentega putih; mentega susu; minuman asam laktat; minuman asam laktosa (produk buah, bukan
susu); 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; minuman
berbahan dasar susu almond; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan buah-buahan; minuman berbahan dasar
susu dengan kandungan jus buah; minuman berbahan dasar susu dengan kandungan kopi; minuman berbahan dasar susu
dengan toping : boba, pearl, jelly; minuman berbahan dasar susu kacang; minuman berbahan dasar susu kacang mete;
minuman berbahan dasar susu, yaitu susu evaporasi; minuman berbahan dasar utama susu; minuman berbahan dasar
yogurt; minuman berenergi berbahan dasar susu; minuman dan bubuk berbahan dasar susu; minuman non-alkohol disiapkan
dari susu atau yoghurt; minuman pengganti makanan nabati berbasis susu; minuman pengganti makanan yang diperkaya
dengan protein, vitamin dan mineral; minuman pengganti susu fermentasi; minuman rasa stroberi berbahan dasar susu;
minuman segar yaitu minuman berbahan dasar susu  ditambah krim keju dan gula aren  bakar; minuman susu dengan rasa
cokelat; minuman susu dengan rasa kakao; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; minuman susu dengan
rasa teh; minuman susu kedelai; minuman susu yang mengandung rasa; minuman susu, susu sebagai komponen utama;
minuman yang terbuat dari yogurt; minuman yogurt; minyak (dari tumbuhan) untuk keperluan kuliner; minyak (dari tumbuhan)
untuk makanan; minyak almond; minyak alpukat; minyak argan untuk keperluan kuliner; minyak argan untuk memasak;
minyak bayam; minyak beechnut; minyak bekatul; minyak bekatul padi untuk keperluan kuliner; minyak bekatul untuk
makanan; minyak berbumbu; minyak biji anggur untuk keperluan kuliner; minyak biji anggur untuk makanan; minyak biji apel;
minyak biji asam jawa; minyak biji camellia untuk makanan; minyak biji delima; minyak biji gandum; minyak biji grapefruit;
minyak biji kapas untuk keperluan kuliner; minyak biji kesemek; minyak biji kurma; minyak biji labu; minyak biji labu untuk
keperluan kuliner; minyak biji labu untuk makanan; minyak biji perilla; minyak biji poppy; minyak biji quinoa; minyak biji rami
untuk makanan; minyak biji semangka; minyak biji teh; minyak biji tomat; minyak bunga matahari; minyak bunga matahari
untuk keperluan kuliner; minyak bunga matahari untuk makanan; minyak campuran untuk makanan; minyak canola; minyak
canola untuk keperluan kuliner; minyak canola untuk makanan; minyak colza untuk keperluan kuliner; minyak colza untuk
makanan; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak sawit; minyak dan lemak
yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak hewani untuk keperluan kuliner; minyak hewani untuk makanan; minyak ikan
paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner;
minyak infus untuk keperluan kuliner; minyak infus untuk memasak; minyak inti sawit untuk keperluan kuliner; minyak inti sawit
untuk makanan; minyak jagung; minyak jagung untuk makanan; minyak jeruk nipis untuk keperluan kuliner; minyak jeruk untuk
keperluan kuliner; minyak kacang; minyak kacang kedelai untuk keperluan kuliner; minyak kacang kedelai untuk makanan;
minyak kacang kedelai untuk memasak; minyak kacang kemiri; minyak kacang mete; minyak kacang mongongo; minyak
kacang pinus; minyak kacang untuk keperluan kuliner; minyak kacang untuk makanan; minyak kelapa organik untuk
digunakan dalam memasak dan persiapan makanan; minyak kelapa organik untuk keperluan kuliner; minyak kelapa untuk
makanan; minyak labu pahit; minyak laut yang bisa dimakan untuk keperluan kuliner; minyak lavander untuk keperluan kuliner;
minyak lemon untuk keperluan kuliner; minyak lobak; minyak macadamia; minyak masak dalam bentuk spray; minyak
mentega; minyak mustard (untuk dimakan); minyak mustard (untuk konsumsi); minyak nabati; minyak nabati untuk bahan
makanan; minyak nabati untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan cod]; minyak pequi
(lada); minyak perilla untuk keperluan kuliner; minyak perilla untuk makanan; minyak pistachio; minyak poppyseed untuk
keperluan kuliner; minyak rapa untuk makanan; minyak rempah untuk keperluan kuliner; minyak sacha inchi; minyak safflower;
minyak sapote; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur dicampur; minyak sayur untuk keperluan kuliner; minyak sayur
untuk makanan; minyak sayur yang bisa dimakan; minyak serai untuk keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk
keperluan kuliner; minyak terhidrogenasi untuk makanan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak
wijen; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun extra virgin untuk keperluan kuliner; minyak zaitun extra virgin untuk
makanan; minyak zaitun murni; minyak zaitun untuk keperluan kuliner; minyak zaitun untuk makanan; molen pisang; morels
[jamur], diawetkan; morels [jamur], diolah; mortadella (sosis); mousses (produk susu); mousses ayam; mousses berbahan
dasar daging; mousses ikan; mozzarella (dalam bentuk) batangan; mulberry (buah), diolah; namemono (pasta dari kacang
kedelai yang difermentasi, bukan untuk sup); nanas, diolah; nanas, kalengan; nanas, keringkan; natto (kacang kedelai
fermentasi); natto [kacang kedelai fermentasi]; nuget; nugget ikan; nugget kentang parut; nugget sapi; oi-sobagi [mentimun
kimchi]; olahan ceker ayam; olahan daging ayam untuk isian roti burger; olahan makanan terutama terdiri dari daging; olahan
makanan terutama terdiri dari produk daging; olein (cair) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan); olesan
(spreads) margarin dan lemak; olesan berbahan dasar ikan; olesan berbahan dasar kacang; olesan berbahan dasar sayuran;
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olesan berbahan dasar serangga; olesan berbahan dasar susu; olesan berbasis daging; olesan buah; olesan keju; olesan
lemon; olesan nabati; olesan terbuat dari minyak nabati; omelet; onigiri ayam; onion rings; onion rings (olahan dari bawang);
paan masala [olahan kacang, biji dan daun sirih yang digunakan sebagai bahan]; panekuk kentang; pangsit berbahan dasar
kentang; panna cotta [makanan penutup berbahan dasar krim]; paprika jalapeno yang dilapisi tepung roti dan digoreng;
paprika, diolah; parmigiana (hidangan) terong; pasta artichoke; pasta bawang putih untuk keperluan kuliner; pasta buah; pasta
daging; pasta ikan; pasta ikan teri; pasta jambu biji; pasta labu; pasta makanan yang terbuat dari daging; pasta sayur [purees];
pasta sup; pasta telur kepiting; pasta terong; pasta terutama terdiri dari daging; pasta tomat; pasta udang; pasta yang
sebagian besar terdiri dari daging; pasta zaitun; pastrami (daging); pate (pasta hati); pate daging; patties berbahan dasar
kedelai, bit, gandum, bawang putih dan bawang merah; patties berbahan dasar kedelai, kacang atau sayuran; patties
berbahan dasar tumbuhan; patties berbahan kedelai; patties burger daging babi; patties burger kelapa; patties burger-
berbahan dasar kacang adzuki; patties daging cincang; patties daging hamburger; patties hamburger; patties ikan; patties
kalkun; patties kedelai; patties sapi; patties sayur; patties tahu; patties vegetarian; patties yang belum dimasak; pecan
(kacang-kacangan), diolah; pecan manisan; pecan panggang; pektin untuk keperluan kuliner; pembungkus sosis, alami atau
buatan; pempek adaan; pempek ikan; pempek model; pengaturan buah olahan; pengaturan buah potong; pengganti daging
berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; pengganti keju; pengganti makanan vegan yang diperkaya protein; pengganti produk susu
yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan, susu almond, dan susu kedelai
beraroma; pengganti susu yang berasal dari nabati; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang
digunakan sebagai pengganti susu; pengganti telur; pengganti unggas; pentol gapit; pepaya (buah), diolah; pepaya kering;
peperoni (bumbu); pepes cumi; pepes ikan; pepes tahu; pepes udang; pepperoncini, diolah; perkedel kepiting; perkedel
pisang; persediaan daging sapi; persiapan berbahan dasar susu untuk membuat minuman; persiapan makanan terbuat dari
daging; persiapan rumput laut untuk membuat sup; persiapan sup rumput laut; persiapan untuk membuat sup; persik (buah),
diolah; peuyeum; pie jamur; pinang olahan; pir, diawetkan; pir, diolah; pisang crispy; pisang nugget; pisang raja goreng;
pistachio (kacang-kacangan), diolah; polong-polongan (kacang), diolah; potongan daging asap; potongan daging sapi;
potongan keju segar (fresh cheese); potongan tahu beku-kering [kohri-dofu]; potongan tahu goreng [abura-age]; poutine
[Hidangan Kanada yang terdiri dari kentang goreng dengan saus dadih dan keju]; prem (buah); prem (buah), diolah; prem
gelap; prem hijau; prem yang diawetkan; produk berbahan dasar susu kering untuk digunakan sebagai bahan pengganti
makanan; produk daging; produk daging berupa burger [roti daging]; produk daging berupa patties daging burger; produk
daging olahan; produk daging sapi; produk ikan asap; produk ikan kaleng; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk
makanan manusia; produk laut olahan; produk makanan daging yang diawetkan; produk makanan dan makanan ringan
konsumen yang terbuat dari kentang; produk makanan laut (diasap); produk makanan laut kalengan; produk makanan laut
olahan; produk makanan terutama terbuat dari buah-buahan; produk makanan terutama terdiri dari daging; produk makanan
terutama terdiri dari pengganti daging, sayur-sayuran, polong-polongan yang diolah, kacang-kacangan yang diolah atau
kacang yang diolah; produk makanan yang sebagian besar terdiri dari daging; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk
nutrisi olahraga berbasis susu; produk olahan hasil laut dalam botolan; produk olahan hasil susu berbahan pengganti susu;
produk olahan ikan dalam botol; produk sayuran beku yang dilapisi adonan dan tepung roti; produk susu; produk susu bebas
laktosa; produk susu berbahan dasar  nabati dan kacang; produk susu dalam bentuk bubuk; produk susu kalsium yang
difortifikasi; produk susu nabati; produk yang terutama terdiri dari daging; produk-produk berbahan dasar daging ikan; produk-
produk berbahan dasar daging surimi; prostokvasha [susu asam]; protein kedelai, digunakan sebagai pengganti daging;
protein nabati bertekstur; protein nabati yang secara tekstur belum terbentuk untuk digunakan sebagai meat extender; protein
susu untuk konsumsi manusia; protein whey; puding putih; pulses (kacang-kacangan) disiapkan untuk makanan manusia;
pulses (kacang-kacangan), diawetkan; pulses (kacang-kacangan), dikeringkan; pulses (kacang-kacangan), diolah; pulses
(kacang-kacangan), kalengan; pupa lebah olahan untuk makanan manusia; pure labu; purees (bubur) sayuran; putih telur;
quark [produk susu]; quenelles; quince (buah), diolah; radicchio (tanaman) olahan; raspberry, beku; raspberry, diolah; rebung,
beku; rebung, diawetkan; rebung, dikeringkan; rebung, diolah; rendang; rendang jamur; rennet (enzim); rhubarb (tanaman),
diolah; rollmops (ikan fillet); rumput laut besar yang dikeringkan; rumput laut kering yang bisa dimakan; rumput laut panggang;
rumput laut yang dapat dimakan, diolah; ryazhenka [susu panggang fermentasi]; rösti (hidangan dari kentang); salad
antipasto; salad ayam; salad buah; salad buah dan sayuran; salad caesar; salad daging; salad daging kalkun; salad kacang-
kacangan; salad kentang; salad sayuran; salad telur belanak; salad unggas; salmon (ikan), kalengan; salmon (ikan), tidak
hidup; salmon yang diawetkan atau diolah; samgyetang [Sup ayam ginseng Korea]; santan; santan bubuk; santan untuk
keperluan kuliner; sapi panggang; sarang burung yang bisa dimakan; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sari
buah untuk memasak; sari daging (lelehan lemak daging); sari kelapa (santan); sashimi; sate [daging panggang yang ditusuk];
sate usus ayam; satsumas (tanaman) diolah; sauce [kacang dimasak dengan kecap]; saus buah; saus cocol tzatziki; saus
kacang; saus keju; saus minyak zaitun; sawi hijau (sayuran), diolah; sayap ayam; sayur-sayuran dalam kemasan; sayur-
sayuran yang diolah; sayuran acar dalam cuka; sayuran asin; sayuran beku; sayuran beku olahan; sayuran beku-kering;
sayuran cepat beku; sayuran diawetkan dalam cuka; sayuran dikalengkan; sayuran hidroponik; sayuran instan; sayuran
kaleng atau botol; sayuran mentah, diiris; sayuran mentah, kupas; sayuran olahan; sayuran olahan dan buah olahan; sayuran
precut untuk salad; sayuran tempura; sayuran tidak dimasak, disiapkan; sayuran yang diawetkan dalam minyak; sayuran yang
dikalengkan; sayuran yang dikeringkan dalam bentuk bubuk; sayuran yang diliofilisasi; sayuran yang dimasak; sayuran yang
dimasak dengan cuka; sayuran, diawetkan; sayuran, dikeringkan; sayuran, diolah; sayuran, kaleng; sediaan Ikan; sediaan
Melon; sediaan akar rhizoma; sediaan berbahan dasar larva serangga; sediaan berbahan dasar larva serangga untuk
membuat susu kocok; sediaan berbahan dasar serangga; sediaan berbahan dasar serangga untuk membuat susu kocok;
sediaan biji pisang; sediaan biji poppy; sediaan buah merah; sediaan bubuk untuk membuat minuman susu; sediaan bubuk
untuk membuat minuman susu, khususnya bubuk susu; sediaan chanterelles [jamur]; sediaan cumi untuk makanan manusia;
sediaan hidangan sayuran; sediaan jamur enokitake; sediaan jamur jerami; sediaan jamur matsutake; sediaan jamur shiitake;
sediaan kacang-kacangan untuk makanan manusia; sediaan kaldu; sediaan macadamias (kacang-kacangan), siap sedia;
sediaan morels (jamur); sediaan nanas; sediaan paprika; sediaan pulses (kacang-kacangan); sediaan salad (sayuran);
sediaan sayuran akar; sediaan sayuran merah; sediaan sup sayur; sediaan truffle [jamur]; sediaan untuk membuat kaldu;
sediaan untuk membuat sup; sediaan-sediaan berbahan dasar kedelai; sediaan-sediaan untuk membuat susu kocok; sediaan-
sediaan untuk membuat yoghurt; selada kol; selai; selai aprikot; selai blackberry; selai blackcurrant; selai blueberry; selai
buah; selai ceri; selai ceri hitam; selai jahe; selai jeruk; selai jeruk dan jahe; selai kacang; selai kacang coklat; selai kacang
mete; selai kelembak; selai lemon; selai nanas; selai peach; selai prem merah; selai rasberi; selai srikaya; selai stroberi;
selubung makanan selulosa; selubung sosis; selubung sosis, alami atau buatan; semangka, diolah; semangka, disiapkan;
semifreddo panna [makanan penutup berbahan dasar semi-whipped krim]; semur kari rebus, semur dan sup; seolleongtang
[kaldu tulang sapi Korea]; serai (daun), diolah; seramida (ceramide) (produk susu); seramida (ceramide) susu (produk susu);
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serangga yang dapat dimakan, tidak hidup; serbuk sari disiapkan sebagai bahan makanan; serbuk susu kambing; serpihan
ikan kering [furi-kake]; serpihan lapisan kering untuk ditaburkan di air panas [ochazuke-nori]; shepherd's pie; singkong olahan;
singkong, diolah; siput untuk makanan manusia; siput, dimasak; siput, kalengan; sirsak olahan; smetana [krim asam]; snack
bar berbahan dasar biji; snack bar berbasis kacang dan biji; snack bar berbasis susu probiotik; somay; sosis; sosis bologna;
sosis corn dog; sosis daging; sosis daging kalkun; sosis dalam adonan; sosis darah; sosis hot dog; sosis ikan; sosis sapi;
sosis solo ayam; sosis tidak dimasak; sosis vegetarian; sosis yang diawetkan; sosis yang dilapisi tepung; sotong, tidak hidup;
souffle (hidangan) kentang manis; souffle dari sayuran; souffle keju; sphingomyelin (produk susu); squash (labu) spread;
srikaya yang sudah diolah; steak daging; steak ikan; stearin (padat) dari proses hydroginasi biji kelapa sawit (untuk makanan);
stik keju; stik talas; stik zucchini; stok olahan berbahan dasar rumput laut; strained (yogurt padat) tanpa air dadih (whey);
stroberi kering; stroberi, beku; stroberi, diolah; sujuk [sosis]; sultana (buah anggur yang dikeringkan); sumsum hewan untuk
makanan; sup; sup berbahan dasar larva serangga; sup berbahan dasar serangga; sup ikan; sup instan; sup instan atau
sebelum-dimasak; sup kacang; sup kacang dengan aroma susu; sup kacang merah; sup kalengan; sup kari yang sudah
dimasak; sup kental tomat; sup kernel kacang tanah; sup konsentrat; sup krim; sup manis dari kacang; sup manis dari kacang
hijau; sup manis dari lengkeng; sup miso instan; sup miso instan atau yang dimasak sebelumnya; sup miso yang sudah
dimasak sebelumnya; sup yang dimasak sebelumnya; sup, kalengan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); susu; susu (dalam
bentuk) padatan; susu acidophilus; susu albumin; susu almon; susu almon dengan rasa dan tanpa rasa; susu almond; susu
asam; susu barley mutiara China; susu bebas laktosa; susu beragi (susu diberi ragi); susu beras; susu beras untuk digunakan
sebagai bahan pengganti susu; susu beras untuk keperluan kuliner; susu berbahan dasar kacang; susu berbahan dasar
kacang digunakan sebagai pengganti susu; susu berbahan dasar tumbuh-tumbuhan; susu bubuk kedelai; susu bubuk kering
(selain untuk bayi) di kelas ini; 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 bubuk*;
susu bubuk, selain untuk bayi; susu cair atau susu bubuk dengan protein susu untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair
atau susu bubuk dengan vitamin dan mineral untuk orang dewasa dan orang tua; susu cair atau susu bubuk untuk anak kecil
dan anak-anak; susu cair atau susu bubuk untuk orang dewasa dan orang tua; susu dan minuman susu; susu dan produk
hasil olahan susu; susu dan produk susu, tidak termasuk es krim, es susu dan yogurt beku; susu dengan penambahan
kandungan vitamin D; susu dengan penambahan vitamin; susu dengan sereal; susu evaporasi; susu fermentasi; susu
gandum; susu kacang; susu kacang [minuman tanpa-alkohol]; susu kacang hijau; susu kacang menjadi bahan pengganti susu;
susu kacang mete; susu kacang tanah; susu kacang untuk keperluan kuliner; susu kambing; susu kambing bubuk; susu
kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu kedelai untuk keperluan kuliner; susu kental; susu lanjutan untuk
anak kecil; susu nabati, khususnya beras, kedelai, kelapa, almond, biji-bijian, kacang-kacangan, buah-buahan dan kacang-
kacangan; susu non-dairi dan susu berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-bijian dan buah-
buahan; susu non-dairi dan susu bubuk, yaitu susu bubuk berbahan dasar tanaman, sayuran, gandum, kacang-kacangan, biji-
bijian dan buah-buahan; susu organik; susu pasteurisasi; susu pertumbuhan untuk anak kecil dan anak-anak; susu rami untuk
digunakan sebagai pengganti susu; susu rendah lemak; susu sapi; susu sapi bubuk; susu segar; susu semi-skim; susu skim;
susu teh, susu sebagai komponen utama; susu umur panjang (tahan lama); susu vitamin D; susu yang berasal dari hewan;
susu yang berasal dari tumbuhan; susu yang diperkaya protein; susu yang tidak perlu disimpan di dalam lemari pendingin;
susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya; sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak hidup; tablet susu
sapi; tahini [pasta biji wijen]; tahu; tahu (dadih kacang kedelai); tahu fermentasi; tahu goreng; tahu seafood; tajine [hidangan
daging, ikan atau sayuran]; tapenade (hidangan); tauge olahan; tauge, diolah; teh susu berbahan dasar susu; tekwan; telur
asin; telur ayam; telur bebek; telur bekicot untuk dimakan; telur beku; telur bitan; telur bubuk; telur cair; telur cair utuh (tanpa
cangkang); telur ikan olahan; telur ikan, diolah; telur olahan; telur puyuh; telur rebus; telur unggas dan produk telur; telur yang
diawetkan; telur yang dikeringkan; telur*; telur, diolah; telur, susu, dan produk susu; tempe; tempe [kedelai fermentasi];
tempura daging; tempura jamur; tempura telur; tempura yang berisi campuran sayuran dan makanan laut (Kakiage); tepung
ikan untuk makanan manusia; teripang, tidak hidup; terompet hitam [jamur], diawetkan; terompet hitam [jamur], diolah; terong
Kaviar; terong, diolah; terrine daging; terrines (hidangan berbahan dasar ikan); terrines (hidangan); terrines ayam; terrines
sayuran; tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]; tiram, tidak hidup; tomat kalengan; tomat prem yang sudah
dikupas; tomat prem yang sudah dikupas, kalengan; tomat yang sudah dikupas; tomat, diawetkan; tomat, diolah; tomat,
kalengan; topping bruschetta; topping bukan dari susu untuk makanan, yaitu, topping berasal dari sayuran, buah, biji dan
kacang; topping dan isi berasal dari sayuran, buah, biji dan kacang untuk makanan penutup, gula-gula, pastry dan produk roti;
topping dan isi yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit untuk makanan
penutup, gula-gula, pastry dan produk roti; topping kacang; topping krim untuk makanan pencuci mulut; topping untuk
makanan yang terbuat dari susu gandum, susu berbahan dasar kacang, dan minyak inti kelapa sawit; truffle [jamur],
diawetkan; truffle [jamur], diolah; truffle kering [jamur yang bisa dimakan]; truffle, diawetkan; ubi jalar, diolah; ubi jalar, hasil
olahan; udang beku; udang karang, tidak hidup; udang kelapa; udang kering; udang, bukan hidup; udang, tidak hidup; ulat
kepompong untuk makanan manusia; unggas, tidak hidup; usus untuk membuat selubung makanan; usus untuk membuat
selubung sosis; usus untuk membuat sosis darah; vegetarian chili; veggie pâté; verjus; water chestnuts , diawetkan; whey
bubuk; wieners [sosis]; wortel siap saji; wortel, diawetkan; wortel, diolah; wortel, kalengan; yaki-nori [lembar rumput laut];
yakitori (daging ayam yang ditusuk khas Jepang); yoghurt berdasarkan pengganti susu; yoghurt rasa buah; yoghurt tanpa
kandungan susu; yoghurt terbuat dari susu kambing; yoghurt untuk membuat custard; yogurt Yunani; yogurt berbahan dasar
kedelai; yogurt berbahan dasar tumbuh-tumbuhan sebagai bahan pengganti; yogurt rendah lemak; yogurt tanpa lemak; yogurt
untuk anak-anak; yogurts rasa buah; yuba [kulit tahu]; zaitun (buah), diolah; zaitun diisi dengan almond; zaitun diisi dengan
keju feta dalam minyak bunga matahari; zaitun diisi dengan paprika merah; zaitun diisi dengan paprika merah dan almond;
zaitun diisi dengan pesto dalam minyak bunga matahari; zaitun olahan, kalengan; zaitun yang diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; zaitun, diawetkan; zaitun, dimasak; zaitun, kalengan; zaitun, kering; zat lemak untuk pembuatan lemak dan minyak
yang bisa dimakan; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan; zat perekat (gluten) yang digoreng; étouffée
(makanan olahan seafood ala louisiana)===
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SABURA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Merah, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik ubi dengan perasa===
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Alamat Pemohon
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, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT CITRA BUANA ADIDAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BeeNancial
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU, KUNING DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akademi animasi; Akademi computer; Bimbingan belajar (bimbel); Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan

penyediaan seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya jaringan bisnis; Hosting, pengelolaan, pengorganisasian dan penyediaan
seminar, kuliah, kelas, kursus dan loka karya komersial, pemasaran untuk orang lain; Informasi pendidikan; Informasi tentang
pendidikan; Informasi terkait dengan pendidikan; Jasa Pendidikan; Jasa hiburan dalam bentuk seri video mengenai keuangan;
Jasa hiburan, yaitu, penyediaan di bidang video di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Jasa hiburan, yaitu, penyediaan video dan podcast di bidang video dan podcast di bidang berita,
ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness); Jasa informasi, pemberian nasehat
dan konsultasi yang berkaitan dengan pengaturan, penyelenggaraan dan pengorganisasian seminar, konferensi, dan
kompetisi; Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa mengatur, menyelenggarakan, mengadakan dan mempresentasikan
seminar, lokakarya, kelas, webinar, konferensi, instruksi online, dan program pembelajaran jarak jauh; Jasa pelatihan; 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
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kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui internet dan kursus
pelatihan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; Jasa pemberian materi pengajaran di bidang bisnis; Jasa
pemberian materi pengajaran di bidang bisnis melalui media sosial; Jasa pemberian materi pengajaran lewat fisik maupun
media sosial; Jasa pendidikan Bahasa Inggris secara online; Jasa pendidikan akademi; Jasa pendidikan dan pelatihan di
bidang pengajuan dan pelaporan setoran pajak; Jasa pendidikan melalui sarana media sosial; Jasa pendidikan secara online;
Jasa pendidikan, yaitu, menyediakan konferensi, webinar, webcast, dan seminar dalam bidang investasi dan keuangan; Jasa
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan dan menyelenggarakan konferensi, kursus, seminar, dan pelatihan online di bidang
periklanan pemasaran, jejaring sosial, internet, dan media sosial, serta pendistribusian materi kursus yang berkaitan
dengannya; Jasa pengajaran orang dewasa; Jasa pengajaran secara online; Jasa pengaturan pameran untuk tujuan
pendidikan dan kebudayaan; Jasa pengembangan pendidikan pemahaman; Jasa penyediaan informasi hiburan di bidang
berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) yang disediakan melalui sebuah situs
web; Jasa penyediaan pelatihan, bimbingan, magang, masa belajar (apprenticeship), dan program konseling karir di bidang
periklanan, pemasaran, komunikasi, dan desain; Jasa persewaan ruang rapat/ pertemuan; Jasa sekolah taman kanak-kanak;
Jasa-jasa  penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan dengan media interaktif digital dan elektronik;
Jasa-jasa pendidikan dalam bentuk penyediaan paket kursus, loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk pelanggan
semua usia di prasekolah, sekolah dasar, sekolah menengah, perguruan tinggi dan level dewasa; Jasa-jasa pendidikan dan
pemberian gelar di bidang pendidikan; Jasa-jasa pengajaran; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan
manajemen keuangan melalui audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen
keuangan melalui media audio dan video; Jasa-jasa penyediaan pendidikan yang berkaitan dengan manajemen keuangan
online dari database komputer atau Internet; Jasa-jasa studi pendidikan di luar negeri; Kelas linguistik; Komunitas pendidik
dan pengajar; Konsultansi pelatihan; Konsultasi pendidikan dan pelatihan; Kursus pengembangan diri; Kursus-kursus
pendidikan melalui internet; Layanan akademi pendidikan; Layanan informasi pendidikan; Layanan institusi pendidikan;
Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan konsultasi pendidikan; Layanan konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan
dan pelatihan; Layanan pelatihan; Layanan pelatihan dan pendidikan; Layanan pelatihan kejuruan; Layanan pendidikan;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan taman kanak-kanak; Layanan pendidikan
dan layanan pengajaran, yaitu kelas di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika,
literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu sosial, geografi, sejarah dan politik di tingkat sekolah dasar,
sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu kelas, seminar,
dan lokakarya di bidang seni, kerajinan, olahraga, musik, kesehatan, senam, latihan, moralitas, etika, hukum, ekonomi, obat-
obatan, operasi, farmasi, pertanian, teknik, literatur, ilmu sains, fisika, bahasa, matematika, aritmatika, ilmu social, geografi,
sejarah dan politik di tingkat perguruan tinggi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan
lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan
pelajaran, persiapan ujian dan hobi; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di
bidang pengetahuan umum mengenai keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan
dasar; Layanan pendidikan lanjutan; Layanan pendidikan yang berkaitan dengan perjalanan dan pariwisata, media dan
telekomunikasi, keuangan dan uang, kesehatan dan kesejahteraan, masalah lingkungan; Layanan pendidikan, pengajaran
dan pelatihan bahasa dengan bantuan komputer, penyediaan materi pendidikan secara on-line; Layanan pendidikan, yaitu
penyediaan penilaian secara daring (online); Layanan pendidikan, yaitu penyediaan kelas, seminar, konferensi, dan lokakarya
di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; Layanan pengajaran; Layanan pengajaran bahasa; Layanan penilaian
pendidikan; Layanan penyedia informasi terkait dengan pendidikan; Layanan untuk mengatur dan menyelenggarakan
simposium, konferensi, kongres dan seminar; Lembaga Pendidikan dan Ketrampilan ( Kursus ); Lembaga pendidikan
olahraga; Lembaga pengajaran; Manajemen acara budaya, pendidikan, hiburan dan olahraga; Manajemen acara pendidikan;
Manajemen layanan pendidikan; Mengajar pada pendidikan lingkungan; Mengatur dan menyelanggarakn konferensi , kongres,
seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; Mengatur dan menyelenggarakan pameran, seminar, dan konferensi;
Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Mengatur
dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya; Mengatur kompetisi, konser, permainan, festival, kuis, pencarian bakat,
kontes, seminar, konferensi dan konvensi; Mengatur konferensi dan mengorganisasi pameran untuk tujuan budaya dan
pendidikan; Mengatur kuliah, pameran, demonstrasi, pameran dan presentasi; Mengatur pameran, kongres, seminar, dan
konferensi untuk tujuan budaya dan hiburan; Mengatur penyelenggaraan kompetisi; Mengatur penyelenggaraan pameran
untuk tujuan pendidikan; Mengatur penyelenggaraan pengajaran; Mengatur, melakukan dan mengorganisir lokakarya;
Mengatur, mengadakan dan mengorganisir pertemuan kuliah, lokakarya dan seminar; Mengorganisir dan melaksanakan
pameran; Menyediakan informasi hiburan dan pendidikan; Menyediakan kursus pelatihan; Menyediakan kursus pelatihan
secara online dan lokakarya pendidikan di bidang administrasi bisnis, pemasaran, perancangan, pengembangan, inovasi,
akselerasi perusahaan pemula (start-up) dan kewiraswastaan; Menyediakan layanan pengajaran jarak jauh secara online;
Menyediakan pelatihan dan tutorial secara online; Menyelenggarakan kursus pengajaran; Menyelenggarakan pameran untuk
tujuan pendidikan; Menyelenggarakan seminar; Menyelenggarakan seminar lokakarya; Menyelenggarakan seminar pelatihan;
Organisasi dari kompetisi-kompetisi (pendidikan atau hiburan); Organisasi kompetisi [pendidikan atau hiburan]; Pameran,
Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pelatihan; Pelatihan internal untuk
menciptakan ide-ide; Pelatihan internal untuk meningkatkan kreativitas; Pelatihan personil; Pelatihan yang terkomputerisasi;
Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemesanan, reservasi, pengorganisasian, produksi dan penyediaan
konferensi, seminar dan pameran; Peminjaman buku-buku; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Pendidikan;
Pendidikan dini [pendidikan]; Pendidikan sekolah yang dilakukan di rumah; Pendidikan, tidak disediakan oleh institusi
akademik; Penelitian pendidikan; Pengajaran pendidikan; Pengajaran pendidikan dini; Pengajaran pendidikan internet;
Pengaturan dan pengadaan loka karya-loka karya dan seminar-seminar untuk anak-anak dalam bidang manajemen keuangan
untuk anak-anak; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengaturan dan
penyelenggaraan konferensi, tidak disediakan oleh institusi akademik; Pengaturan dan penyelenggaraan konperensi,
konvensi, kongres, pameran, sekolah harian (day schools), konser, seminar, simposium, seminar-seminar, lokakarya, kuliah
semua untuk tujuan hiburan dan pendidikan; Pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; Pengaturan dan penyelenggaraan
seminar dan loka karya; Penyedia publikasi-publikasi online tidak dapat diunduh yaitu teks-teks, grafik-grafik dan artikel-artikel
dalam bidang manajemen keuangan untuk anak-anak; Penyediaan fasilitas pendidikan; Penyediaan fasilitas pengajaran;
Penyediaan informasi pendidikan; Penyediaan informasi yang berkaitan dengan pelatihan; Penyediaan kursus pendidikan;
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;
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Penyediaan publikasi elektronik online yang tidak dapat diunduh dalam bentuk majalah, berita berkala, jurnal, laporan,
panduan, bahan pengajaran, buku pegangan, dan buku di bidang manajemen strategis; Penyediaan publikasi elektronik yang
tidak dapat diunduh, online dalam bentuk brosur, berita berkala, laporan, dan bahan pendidikan dan pengajaran dalam bidang
investasi dan keuangan; Penyediaan tutorial secara online; Penyediaan ujian pendidikan; Penyelenggara Kompetisi
kreativitas; Penyelenggara Kompetisi olahraga; Penyelenggara Pertandingan; Penyelenggaraan pertandingan (pendidikan
atau hiburan); Penyelenggaraan webinar ( seminar online); Perencanaan, penyelenggaran dan pengajaran mengenai ujian
percobaan; Produksi Video E-Learning; Program hiburan yang sedang berlangsung yang disiarkan melalui radio, televisi,
komunikasi seluler, komunikasi nirkabel, internet, jaringan komunikasi elektronik, dan jaringan komputer terkait peristiwa,
berita, komentar, cuaca, olahraga, hiburan, mode, makanan, keuangan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan,
pengasuhan anak, sains, teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness) terkini; Publikasi buku; Publikasi materi semua
berkaitan dengan pameran, konferensi, konvensi, seminar, lokakarya, eksposisi dan acara; Publikasi teks pendidikan;
Publikasi teks-teks, buku-buku, majalah-majalah dan barang cetakan lainnya dalam bidang manajemen keuangan untuk-anak-
anak; Sekolah; Seminar, konferensi, dan kompetisi yang disediakan secara elektronik atau online dari basis data komputer
atau melalui Internet; Taman kanak-kanak (TK); Ujian pendidikan secara online; akademi [pendidikan]; bimbingan kejuruan
[nasihat pendidikan atau pelatihan]; coaching [pendidikan dan pelatihan]; deteksi plagiarisme untuk tujuan pendidikan; expo
mengenai kesenian, kebudayaan,  dan pendidikan; galeri seni untuk tujuan budaya; galeri seni untuk tujuan budaya atau
pendidikan; galeri seni untuk tujuan pendidikan; informasi pendidikan; instruksi dan pelatihan; jasa Pendidikan pelatihan
animasi; jasa klub yang berkaitan dengan hiburan, pendidikan dan kegiatan budaya; jasa konsultasi di bidang pendidikan; jasa
konsultasi di bidang pendidikan, yaitu, memberikan analisis data siswa untuk tujuan manajemen pendidikan; jasa manajemen
di bidang pendidikan, yaitu, pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di bidang pengajaran di tingkat pasca-
sekolah menengah dan universitas; jasa pelatihan simulasi berbasis komputer di bidang pendidikan; jasa pendidikan Sekolah
Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP); jasa pendidikan dalam bentuk kursus dan
program di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa pendidikan,
mengadakan program dalam bidang produksi dan distribusi video online, konten yang dihasilkan oleh pengguna dan iklan
online; jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer; jasa pendidikan, yaitu pelatihan di bidang teknologi; jasa
pendidikan, yaitu, menyelenggarakan kelas, lokakarya, dan konferensi di bidang manajemen proyek dan pendistribusian
materi kursusnya; jasa pendidikan, yaitu, perancangan program pendidikan dalam bentuk pengembangan kurikulum untuk
para pendidik dan pengelolaan program pendidikan dalam bentuk pengaturan dan penyelenggaraan program pendidikan di
bidang pengajaran di tingkat pasca-sekolah menengah dan universitas; jasa penyelenggaraan konferensi, pameran, kompetisi
dan acara pendidikan, hiburan, atau informasi lainnya yang terkait dengan teknologi blockchain (sistem pencatatan transaksi
digital yang terdesentralisasi) dan cryptocurrency (mata uang virtual).; jasa saran yang berkaitan dengan karir [nasehat yang
berkaitan dengan pendidikan atau pelatihan]; jasa-jasa akademi bahasa; jasa-jasa akademi bahasa Inggeris; jasa-jasa
informasi industri untuk belajar di luar negeri; jasa-jasa informasi studi pendidikan di luar negeri; jasa-jasa konsultansi studi di
luar negeri; jasa-jasa pendidikan bahasa via online; jasa-jasa pendidikan korespondensi Bahasa Inggeris via situs Internet;
jasa-jasa pendidikan korespondensi bahasa via situs Internet; jasa-jasa pendidikan, ialah organisasi dan penyelenggaraan
kursus-kursus, pameran-pameran, konperensi-konperensi, lokakarya-lokakarya, simposium-simposium, dan pelatihan-
pelatihan dibidang periklanan dan pemasaran; jasa-jasa pengujian kecakapan bahasa; jasa-jasa perencanaan event (acara)
untuk event-event (acara) hiburan dan pendidikan; jasa-jasa perniagaan institute bahasa asing; kelas pengayaan; kelompok
bermain; konseling dan pelatihan karier [nasihat pelatihan dan pendidikan]; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan
dan pelatihan; konseling karir yang berkaitan dengan pendidikan perguruan tinggi; konseling perguruan tinggi; konsultasi di
bidang kesulitan belajar; konsultasi di bidang pendidikan, pelatihan dan pelatihan lebih lanjut, dan hiburan yang disediakan
melalui pusat panggilan telepon dan hotline; konsultasi pelatihan bisnis; konsultasi pendidikan; konsultasi yang berkaitan
dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan menyelenggarakan
seminar; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan,
pelatihan lebih lanjut dan pendidikan; konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan dan pelatihan; kursus bahasa; kursus
pelatihan berbasis komputer; kursus pelatihan dalam perencanaan strategis yang berkaitan dengan periklanan, promosi,
pemasaran dan bisnis; kursus pembelajaran jarak jauh; kursus pendidikan online dan layanan pendidikan; layanan bimbingan
kejuruan; layanan bimbingan pendidikan internet; layanan bimbingan pengajaran bahasa; layanan instruksi dan pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengaturan lokakarya pelatihan;
layanan konsultasi dan informasi yang berkaitan dengan pengaturan, pelaksanaan dan pengorganisasian seminar; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan mata pelajaran akademik; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pelatihan; layanan
konsultasi yang berkaitan dengan pendidikan; layanan pelaporan berita di bidang berita keuangan; layanan pelatihan
berkelanjutan; layanan pelatihan dalam sifat pembinaan; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan pelatihan simulasi
berbasis komputer di bidang manajemen bisnis; layanan pembelajaran jarak jauh; layanan pembelajaran jarak jauh disediakan
secara online; layanan pendidikan akademik; layanan pendidikan bahasa asing; layanan pendidikan berbantuan komputer;
layanan pendidikan dalam bentuk kursus di tingkat universitas; layanan pendidikan dalam sifat pembinaan; layanan
pendidikan dan hiburan; layanan pendidikan dan pelatihan; layanan pendidikan dan pelatihan kejuruan; layanan pendidikan
dan pelatihan linguistik; layanan pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan
pendidikan dan pengajaran; layanan pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan olahraga; layanan pendidikan dan
pengajaran yang berkaitan dengan seni, kerajinan, olahraga atau pengetahuan umum; layanan pendidikan dan pengajaran
yang menggunakan terminal komunikasi melalui jaringan komputer atau di Internet; layanan pendidikan disediakan oleh
perguruan tinggi; layanan pendidikan disediakan oleh sekolah; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan
pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah
pertama; layanan pendidikan yang disediakan oleh universitas; layanan pendidikan yang mengarah ke bidang matematik;
layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, pelatihan dan pengajaran dalam kaitannya dengan
manufaktur dan produksi; 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;
layanan penilaian pendidikan online; layanan penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan
perpustakaan akademik on-line; layanan sekolah bahasa; layanan yang berkaitan dengan penyediaan solusi pendidikan;
lembaga pendidikan; les; les di sekolah menjejalkan; melakukan acara pendidikan; melakukan instruksi pembelajaran jarak
jauh di tingkat universitas; melakukan kelas latihan; melakukan kompetisi di Internet; melakukan kursus pelatihan; melakukan
kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; melakukan lokakarya dan seminar; melakukan
lokakarya pelatihan; melakukan pameran untuk tujuan hiburan; melakukan pembelajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat
menengah; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat dasar; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di
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tingkat pascasarjana; melakukan pengajaran pembelajaran jarak jauh di tingkat perguruan tinggi; melakukan seminar;
melakukan seminar pelatihan; melakukan simposium; memberikan demonstrasi pendidikan; memberikan informasi di bidang
pendidikan; memberikan informasi on-line di bidang pelatihan; memberikan informasi online tentang pelatihan; memberikan
informasi online yang berkaitan dengan hiburan atau pendidikan; memberikan informasi pendidikan; memberikan informasi
tentang pendidikan online; memberikan informasi terkait pelatihan; memberikan ujian dan ujian pendidikan; memberikan ujian
pendidikan; mengajar di sekolah dasar; mengajar di sekolah menengah pertama; mengatur acara budaya; mengatur acara
pendidikan; mengatur dan melakukan acara pendidikan; mengatur dan melakukan forum langsung; mengatur dan melakukan
forum pendidikan secara langsung; mengatur dan melakukan kuliah; mengatur dan melakukan kursus pelatihan; mengatur
dan melakukan kursus pelatihan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan kursus pendidikan;
mengatur dan melakukan kursus pendidikan yang berkaitan dengan industri perjalanan; mengatur dan melakukan lokakarya
[pelatihan]; mengatur dan melakukan lokakarya, tutorial, seminar dan konferensi; mengatur dan melakukan pertemuan di
bidang pendidikan; mengatur dan melakukan seminar pelatihan; mengatur dan melakukan simposium; mengatur dan
melakukan tutorial; mengatur dan memimpin pertemuan, konferensi dan kongres; mengatur dan menyelenggarakan kolokium,
konferensi, kongres, seminar, simposium dan lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan kompetisi [pendidikan
atau hiburan]; mengatur dan menyelenggarakan konferensi; mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan kongres;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi dan pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi pendidikan; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, konser, simposium, seminar, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi, kongres, seminar dan pelatihan lokakarya; mengatur dan menyelenggarakan konferensi,
kongres, seminar, simposium, kursus pelatihan, kelas dan kuliah; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, kongres,
simposium, dan seminar; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi dan pameran untuk tujuan budaya atau
pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan
lokakarya pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan konferensi, seminar, dan simposium; mengatur dan menyelenggarakan
kursus sekolah harian untuk orang dewasa; mengatur dan menyelenggarakan lokakarya dan seminar; mengatur dan
menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan pameran untuk
tujuan hiburan; mengatur dan menyelenggarakan seminar; mengatur dan menyelenggarakan seminar dan lokakarya
pelatihan; mengatur dan menyelenggarakan seminar pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, dan
pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan seminar, konferensi, kursus pelatihan dan
pelatihan lebih lanjut; mengatur dan menyelenggarakan seminar, kongres, konferensi dan simposium; mengatur dan
menyelenggarakan seminar, lokakarya [pendidikan], kongres, seminar, kursus pembelajaran jarak jauh dan pameran untuk
tujuan budaya; mengatur forum pendidikan secara langsung; mengatur kelas; mengatur kolokium; mengatur kompetisi melalui
Internet; mengatur kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; mengatur konferensi; mengatur konferensi pendidikan; mengatur
kursus pelatihan; mengatur kursus pelatihan di lembaga pengajaran; mengatur kursus pendidikan; mengatur lokakarya dan
seminar; mengatur lokakarya profesional dan kursus pelatihan; mengatur pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
mengatur pameran untuk tujuan pelatihan; mengatur pameran, kongres, seminar dan konferensi untuk keperluan budaya dan
hiburan; mengatur pameran, seminar, dan konferensi; mengatur seminar; mengatur seminar dan konferensi; mengatur
seminar pelatihan; mengatur seminar pendidikan; mengatur simposium; mengatur simposium dan lokakarya pelatihan;
mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan], seminar dan simposium; mengatur,
memimpin dan mengatur seminar, presentasi kuliah dan simposium untuk pelatihan bahasa; mengatur, memimpin dan
mengatur simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan konferensi; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan
lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan mengatur kongres; mengatur, memimpin, dan mengorganisasi kolokium;
mengatur, mengorganisir dan menyelenggarakan acara-acara pendidikan; mengorganisir dan mengatur pameran untuk tujuan
hiburan; mengorganisir konvensi, konferensi, seminar, kelas dan lokakarya dan pameran dagang untuk tujuan pendidikan,
pelatihan, hiburan, olahraga, rekreasi atau budaya; menyediakan buku dan bahan pengajaran untuk anak-anak yang
membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan fasilitas pelatihan; menyediakan fasilitas untuk film, pertunjukan, drama, musik
atau pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; menyediakan fasilitas
untuk pelatihan pendidikan; menyediakan fasilitas untuk tujuan pendidikan; menyediakan informasi on-line di bidang
pendidikan; menyediakan kelas online melalui forum online; menyediakan kelas pendidikan online melalui obrolan video
langsung; menyediakan kursus pelatihan berkelanjutan; menyediakan kursus pelatihan lebih lanjut; menyediakan kursus
pendidikan; menyediakan kursus pendidikan, kuliah, seminar dan skema pelatihan remaja; menyediakan kursus pengajaran;
menyediakan kursus pengajaran di bidang bahasa asing; menyediakan kursus pengajaran di bidang matematika;
menyediakan kursus pengajaran di bidang sains; menyediakan kursus pengajaran di bidang teknik; menyediakan kursus
pengajaran di bidang teknologi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat perguruan tinggi; menyediakan kursus pengajaran di tingkat sekolah menengah; menyediakan kursus pengajaran di
tingkat sekolah menengah, perguruan tinggi atau pasca sarjana; menyediakan kursus pengajaran online; menyediakan
layanan hiburan pendidikan untuk anak-anak di pusat-pusat setelah sekolah; menyediakan pameran online untuk tujuan
budaya atau pendidikan; menyediakan pelatihan; menyediakan pelatihan dan pelatihan lebih lanjut; menyediakan pelatihan
kelompok dan forum pembelajaran secara pribadi di bidang pengembangan kepemimpinan; menyediakan pelatihan on-line;
menyediakan seminar pelatihan online; menyediakan tutorial online; menyediakan tutorial online dan seminar pelatihan online;
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 on-line, tidak dapat diunduh, menampilkan instruksi matematika; menyediakan video pembelajaran online
yang tidak dapat diunduh di bidang keuangan; menyediakan video pembelajaran online, tidak dapat diunduh; menyediakan
video yang tidak dapat diunduh di bidang perencanaan keuangan melalui situs web; menyelenggarakan kursus pengajaran,
pendidikan dan pelatihan untuk kaum muda dan orang dewasa; menyelenggarakan pameran dan acara untuk tujuan budaya,
pendidikan, atau hiburan; menyelenggarakan pameran dan konferensi langsung di bidang budaya, hiburan dan jejaring sosial
untuk tujuan non-bisnis dan non-komersial; organisasi acara pendidikan; organisasi acara pendidikan dan hiburan untuk para
profesional dan eksekutif; organisasi dari kursus-kursus pelatihan yang berhubungan dengan komputer; organisasi forum
pendidikan secara langsung; organisasi forum tatap muka; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga;
organisasi kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; organisasi konferensi, pameran dan kompetisi; organisasi kongres dan
konferensi untuk keperluan budaya dan pendidikan; organisasi kursus pelatihan; organisasi kursus pembelajaran jarak jauh;
organisasi les bahasa; organisasi pameran untuk tujuan budaya; organisasi pameran untuk tujuan budaya atau pendidikan;
organisasi pameran untuk tujuan pendidikan; organisasi pameran, konvensi dan konferensi untuk keperluan budaya atau
pendidikan; organisasi pameran, konvensi, dan konferensi untuk tujuan budaya atau pendidikan; organisasi pelatihan;

Halaman 776 dari 1012



organisasi pendidikan, hiburan, olahraga dan acara budaya; organisasi pertunjukan pendidikan; organisasi seminar; organisasi
skema pelatihan pemuda; organisasi, produksi dan presentasi acara untuk tujuan pendidikan, budaya atau hiburan; pameran
budaya; pameran kesenian; pelaksanaan kegiatan dan kompetisi untuk pendidikan atau hiburan; pelaksanaan konferensi,
konvensi, kongres, seminar dan loka karya pelatihan; pelaksanaan loka karya dan seminar; pelatihan bahasa; pelatihan
bahasa dan pelatihan pra kerja; pelatihan berbasis komputer; pelatihan dalam penggunaan komputer; pelatihan karir dan
kejuruan; pelatihan kejuruan; pelatihan kembali kejuruan; pelatihan keterampilan kejuruan; pelatihan lanjutan; pelatihan
olahraga; pelatihan orang dewasa; pelatihan pengembangan pribadi; pelatihan pribadi [pelatihan]; pembelajaran multimedia;
pemberian, penyerahan dan pengambilan tugas pelajaran di kelas untuk tujuan pendidikan; pendampingan akademik anak
usia sekolah; pendidikan Bisnis; pendidikan anak usia dini (PAUD); pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen bisnis;
pendidikan dan pelatihan di bidang musik dan hiburan; pendidikan lebih lanjut; pendidikan orang dewasa; pendidikan yang
lebih tinggi; pendidikan, pengajaran dan pelatihan; penerbitan materi pendidikan; pengajaran; pengajaran bahasa; pengaturan
acara untuk tujuan pendidikan atau hiburan; pengaturan atau penyelenggaraan seminar untuk tujuan pendidikan; pengaturan
dan pengadaan konferensi, kongres dan simposium; pengaturan dan penyelenggaraan acara-acara terkait untuk tujuan-tujuan
pengembangan pendidikan atau karir.; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas,
kuliah, seminar dan lokakarya [pelatihan]; pengaturan dan penyelenggaraan lokakarya; pengaturan dan penyelenggaraan
seminar; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan kompetisi untuk tujuan pendidikan atau hiburan;
pengaturan pelatihan olahraga untuk anak-anak; pengaturan studi di luar negeri; pengaturan, pengadaan, dan
penyelenggaraan seminar-seminar; pengaturan, penyelenggaraan dan pelaksanaan konferensi, lokakarya, seminar, konvensi,
event-event dan pameran yang berhubungan dengan olah raga dan/atau untuk keperluan pendidikan dan atau rekreasi;
pengoperasian ruang-ruang sains pelajaran; pengorganisasian atau mengatur pameran untuk keperluan budaya atau
pendidikan; pengorganisasian dan mengatur seminar, konferensi, kursus pelatihan dan pelatihan lebih lanjut;
pengorganisasian, mengatur atau mengadakan seminar, simposium, konferensi, presentasi kuliah, forum atau lokakarya;
pengorganisasian, pengaturan dan pengadaan kelas, kontes, kompetisi, konferensi, konvensi, symposium, seminar,
lokakarya, acara dan kegiatan budaya, konser, kegiatan atau acara hiburan/pertunjukan, permainan dan kompetisi melalui
internet dan kursus pelatihan; pengujian pendidikan; penilaian atas karya untuk tujuan pendidikan; penyebaran materi
pendidikan; penyediaan buku-buku dan materi-materi pengajaran untuk anak-anak; penyediaan fasilitas pelatihan; penyediaan
informasi daring tentang pendidikan; penyediaan informasi tentang perencanaan, pengaturan dan pengoperasian pelatihan
dan lokakarya; penyediaan kursus bahasa; penyediaan kursus pelatihan; penyediaan kursus pengajaran di bidang manajemen
bisnis; penyediaan loka karya dan seminar; penyediaan pelatihan; penyediaan pelatihan dan kursus, tidak disediakan oleh
institusi akademik; penyediaan pelatihan dan pendidikan; penyediaan pelatihan melalui jaringan komputer global; penyediaan
pendidikan, rekreasi, instruktur, pengajaran (tuition) dan pelatihan; penyediaan program pelatihan; penyelenggaraan forum
pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan; penyelenggaraan kursus pembelajaran jarak jauh;
penyelenggaraan kursus pendidikan; penyelenggaraan pameran untuk tujuan budaya, pendidikan dan pelatihan;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan kebudayaan dan pendidikan; penyelenggaraan seminar pendidikan; penyewaan
materi pendidikan dan pengajaran; perekrutan siswa untuk institusi pendidikan yang lebih tinggi; persiapan kursus dan ujian
pendidikan; persiapan silabus, kursus, panduan belajar dan ujian; produksi bahan ajar; produksi dan penyewaan materi
pendidikan dan pengajaran; produksi materi pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran; program acara
pendidikan; program pengayaan akademik di bidang sains, teknologi, teknik dan matematika; program pengayaan sekolah di
bidang matematika; program pengayaan sekolah di bidang sains; program-program diskusi dan kursus-kursus singkat;
publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik; publikasi barang
cetakan untuk tujuan hiburan dan pengajaran; publikasi buklet; publikasi buku; publikasi buku audio; publikasi buku dan
majalah; publikasi buku pelajaran; publikasi karya ilmiah; publikasi materi pengajaran pendidikan; publikasi panduan
pendidikan dan pelatihan; publikasi pendidikan termasuk secara online; terjemahan bahasa; transfer pengetahuan [pelatihan];
uang sekolah perbaikan; ujian pendidikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:52:31
540   EtiketDID2022067588

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SESA EXPERIENCE Komp. Kostrad, Jl. Darma Putra Raya No.7, RT.2/RW.7, Kby.
Lama Sel., Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT ORGANIK SEHAT ALAMI (OSA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: branfree
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : brandfree merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat deteksi temperatur suhu ruangan; Alat sensor temperator suhu (dapat dipindahkan); Jam tangan dengan fungsi

sebagai alat komunikasi bergerak; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3, dan yang
mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Pengontrol Suhu; Perangkat elektronik multifungsi untuk
menampilkan, mengukur, dan mengunggah ke Internet informasi termasuk waktu, tanggal, detak jantung, penentuan posisi
global, arah, jarak, ketinggian, kecepatan, langkah yang diambil, kalori yang terbakar, informasi navigasi, perubahan detak
jantung, tingkat aktivitas, jam tidur, kualitas tidur dan alarm bangun senyap; Perangkat elektronik yang dapat dikenakan, yaitu,
jam tangan, gelang, dan gelang tangan yang terdiri dari perangkat lunak yang mengomunikasikan data ke asisten digital
pribadi, ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan komputer lain serta jaringan komunikasi elektronik;
Perangkat lunak komputer untuk merasakan rekaman pemantauan menampilkan pengukuran dan transmisi arah pemosisian
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global jarak ketinggian kecepatan informasi navigasi informasi cuaca suhu aktivitas fisik tingkat detak jantung denyut nadi
tekanan darah kalori yang terbakar langkah yang diambil dan data biometrik; Periferal komputer untuk perangkat bergerak
yaitu perangkat elektronik monitor sensor dan tampilan untuk merasakan memantau merekam menampilkan mengukur dan
mentransmisikan posisi global arah jarak ketinggian kecepatan informasi navigasi informasi cuaca suhu fisik tingkat aktivitas
denyut jantung denyut nadi tekanan darah kalori yang terbakar langkah yang diambil dan data biometrik; Tali jam tangan
(pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke perangkat elektronik lainnya;
alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan
medis; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat ukur;
jam tangan pintar; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama
tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur, streaming dan penerima muski dan radio dan pengaturan alarm;
jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi dengan pengenalan sidik jari; monitor suhu untuk keperluan
rumah tangga; pengukur lemak tubuh untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga;
peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri
dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel
(mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data
pasien selama bedah ortopedi; perangkat lunak komputer di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness) untuk pengiriman
pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di antara pengguna di bidang
kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga mereka, dan profesional
perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna untuk menyediakan/memberikan dan menerima informasi perawatan
pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop
untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; sensor suhu jarak jauh;
sensor untuk memantau suhu objek yang diukur; sensor untuk menentukan suhu; termometer daging; termometer rumah
tangga; timbangan surat untuk keperluan rumah tangga; ukuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:52:51
540   EtiketDID2022067589

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kel Munggut RT.01 RW.01 Munggut, Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Prihatining Lestari

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAKUNG
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Kuning, Putih, Hitam, Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===terasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:52:53
540   EtiketDID2022067590

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pluit Barat VIII No. 24, RT.011/RW.007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KENRIKO DJAYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 6
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baja ringan seng; Besi siku; Genteng metal Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Hollow besi Siku; Hollow

gypsum Baja lembaran dengan lapisan seng dan almunium; Kawat besi; Kusen dari aluminium; Pegangan Pintu Stainless;
Produk Baja Siku Sama Kaki; Roda perabot dari logam; baja siku untuk digunakan dalam konstruksi bangunan; gembok;
gembok logam; kasa nyamuk dari aluminium; kawat; kawat aluminium; kawat ayam; kawat baja; kawat berduri; kawat beton;
klem roda logam; kunci gembok; kunci logam; kusen logam; pegangan pintu dari logam; pipa dan tabung logam; sambungan
logam tipe siku; sambungan pipa dari logam; seng; siku dari logam untuk pipa fleksibel; siku stainless; teralis logam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:54:43
540   EtiketDID2022067591
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kertopaten No.27, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. Jadi Abadi Corak Biscuit Fac Ind Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JACOBIS FINCO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;

Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik;
Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan;
Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong
plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam
kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja
atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik
untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan karton;
bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari
kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit
kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk
kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk
kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk
kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang
disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah
untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan
wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak
kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak
kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; Bahan kemasan untuk
makanan terbuat dari kertas dan plastik; Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kertas, kardus, dan barang-
barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas
release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Laminasi kertas,
kardus, karton dan/atau plastik untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Pelindung dari plastik yang melindungi fitur
pengeluaran dari wadah untuk kain penyeka; Plastik seal cup; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; Wadah
dari kertas untuk cairan; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit kertas, kardus, karton dan/atau plastik; isian
kardus; kantong belanja dari plastik; kantong dari kertas atau plastik; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong
sampah dari kertas atau plastik; kardus pembawa makanan dan minuman; karton kardus; kemasan [bantalan, isian] bahan
kardus; kemasan kantong semen dari kertas; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah untuk makanan dan minuman
terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan wadah kertas; kemasan wadah
kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas koran; kertas-kertas kemasan; kotak kemasan kardus
dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kertas atau kardus; label dari kertas;
pengemasan wadah kardus; penutup kertas untuk wadah; perekat stiker cetak; stiker; stiker dan perekat untuk keperluan
peralatan tulis atau rumah tangga; tas belanjaan dari kertas atau plastik; wadah bergelombang; wadah dari kertas untuk
kemasan; wadah dari kertas untuk pengemasan dan pengepakan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan
industri dari kertas dan karton; wadah kertas biodegradable berbasis pulp untuk dibawa pulang makanan; wadah krim dari
kertas; wadah makanan; wadah pengemasan industri dari kertas atau karton; wadah pengemasan industri kertas; wadah
penyimpanan dari kertas; wadah penyimpanan yang terbuat dari kertas; wadah yang terbuat dari karton; wadah yang terbuat
dari kertas; wadah, terbuat dari kertas atau karton, untuk es===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:55:33
540   EtiketJID2022067592

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan
Mangga Dua Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Lukisan
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Nama Merek : LOGO A
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna :  Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===hiburan tentang tempat-tempat wisata lokal dan tempat-tempat menarik di sekitar hotel dan mendistribusikan bahan-bahan

yang berkaitan dengannya; jasa hiburan yang disediakan dengan rekreasi atau taman hiburan; layanan arcade hiburan;
layanan fan club berkaitan dengan hiburan; layanan hiburan disediakan di country club; layanan hiburan disediakan oleh
diskotek; layanan hiburan disediakan oleh taman rekreasi dan hiburan; layanan hiburan film, musik, olahraga, video dan
teater; layanan hiburan klub malam; layanan hiburan musik; layanan hiburan yang disediakan oleh grup musik; layanan pusat
hiburan; layanan taman rekreasi; menyediakan fasilitas taman hiburan; pengaturan dan produksi acara hiburan live dalam
bentuk konser musik live, konser disc jockey, festival musik, pesta dansa dan klub malam; pengaturan festival yang
menampilkan pertunjukan musik dan artistik; taman hiburan dan layanan taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:58:02
540   EtiketDID2022067593

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tulungrejo RT.06 RW.02 Tulungrejo, Madiun, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Nurul Qomariyah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEMULUR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning, Kuning Emas, Merah, Oranye
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===sambel pecel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 16:58:34
540   EtiketDID2022067594

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kertopaten No.27, Kota Surabaya, Jawa Timur
PT. Jadi Abadi Corak Biscuit Fac Ind Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JACOBIS FINCO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKELAT, MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit (manis atau gurih); Biskuit Gabin (Kue tradisional); Biskuit Kentang (Kue tradisional); Biskuit coklat; Biskuit kering;

Biskuit petit-beure; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit selai kacang; Biskuit tipis kering; Biskuit untuk
menambah nafsu makan; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi
cokelat rasa green tea; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang
dilapisi cokelat rasa susu; Cimi-Cimi (kue kering); Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara
dark cokelat dan buah mangrove; Kue Coklat Mente ( Cookies ); Kue kering (pastri); Kue kering yang mengandung tempe;
Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Ladran (Kue Kering); Makanan dengan bahan dasar terigu; makanan dengan
bahan dasar sagu; makanan dengan bahan dasar tapioka; makanan dengan bahan dasar beras; makanan dengan bahan
dasar jagung; macaroni; mie; kerupuk; kue kering.; Makanan penutup terbuat dari cokelat; Makanan ringan berbahan dasar
cokelat; Minuman cokelat; Moccacino (minuman yang terdiri dari bahan berupa susu, kopi dan cokelat); Permen cokelat; Roti
asin; Roti kering; Roti pastry; Roti, sandwich, biskuit; Wafer (kue); Wafer (pie); Wafer sundae; adonan wafer; bahan makanan
berbahan dasar sereal, beras dan gandum yang diekstrusi; bahan makanan mengandung cokelat; baking cokelat; batangan
berbahan dasar cokelat; biji kopi yang dilapisi cokelat; biskuit; biskuit (rusks); biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten;
biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit gurih; biskuit keju; biskuit malt; biskuit manis; biskuit marshmallow berlapis cokelat yang
mengandung toffee; biskuit mentega; biskuit mentega kecil; biskuit rasa keju; biskuit untuk keju; biskuit vegetarian; biskuit
yang tidak manis; biskuit-biskuit; campuran biskuit; cangkir cokelat yang bisa dimakan; cangkir wafer yang dapat dimakan;
cokelat; cokelat batangan; cokelat couverture; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat
batangan, olesan cokelat; cokelat hitam; cokelat pahit; cokelat putih; cokelat tanpa pemanis; cokelat yang mengandung susu;
cokelat-cokelat susu, kacang atau buah; coklat pasta; dekorasi wafer yang dapat dimakan untuk kue; hardtack [biskuit]; hiasan
berbahan dasar cokelat atau kakao untuk keperluan yang berhubungan dengan makanan; irisan kue [kue kering]; irisan pai
[kue kering]; isi berbahan dasar cokelat untuk kue dan pai; kue gandum; kue kering; kue kering beku; kue kering berbasis
bawang dayak; kue kering berbentuk kerang; kue kering kastengel; kue wafer berlapis cokelat; kue, biskuit, kue kering; kulit
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cokelat mengandung biji kopi bubuk; makanan batang berenergi berbahan dasar cokelat; makanan siap santap berbentuk
batangan berbahan dasar cokelat; makaroni [kue kering]; mangkuk wafer yang dapat dimakan; minuman berbahan dasar
cokelat; minuman berbahan dasar cokelat dengan susu; minuman berbahan dasar cokelat yang mengandung susu; minuman
cokelat; olesan berbahan dasar cokelat; olesan berbahan dasar cokelat dengan atau tanpa kacang ; olesan cokelat untuk
digunakan pada roti; pengganti cokelat; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin;
pie cokelat; pralin terbuat dari cokelat; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; produk-produk
berbahan dasar cokelat; roti goreng; roti gulung; sediaan-sediaan untuk minuman cokelat ; shortbread biskuit; sopapillas [kue
kering goreng]; spiced cookies (kue kering); sponge fingers [biskuit]; tepung dan sediaan terbuat dari sereal, roti, adonan
terigu (kue basah) dan kembang gula, es konsumsi; topping cokelat yang dapat dimakan; wafer; wafer es krim; wafer gulung
[cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:01:07
540   EtiketDID2022067595

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Centennial Tower Lantai 29 Unit D-F, Jl Jenderal Gatot Subroto Kavling 24-25,
Jakarta Selatan , Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12930

PT Solusi Senyum Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KLAR Oral Mouthwash
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KLAR Deep blue

#052c3c
RGB: 5, 44, 60
CMYK: 95, 72, 52, 50
PANTONE 3025 U

KLAR Minty Green
#c6ffc2
RGB: 198, 255, 194
CMYK: 24, 0, 32, 0*
PANTONE 2253 U

511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk berkumur (pembilas) dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Kumur gigi yang tidak mengandung obat;

Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Pasta gigi dan obat kumur; Sediaan kumur gigi tidak
mengandung obat; berkumur, bukan untuk tujuan medis; 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; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat===
===Obat kumur dan penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; berkumur untuk keperluan medis; obat kumur; obat
kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk
hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter hewan; obat kumur untuk keperluan medis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:01:27
540   EtiketDID2022067596

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pluit Barat VIII No. 24, RT.011/RW.007, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

KENRIKO DJAYADI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: STV
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bak gerobak; Dump gerobak; GEROBAK UNGKIT; Gerobak dorong; Gerobak pasir; Gerobak pasir mesin; Pelek untuk

roda gerobak; Roda gerobak; STANG GEROBAK; gerobak; gerobak miring; penanganan gerobak; troli [gerobak seluler]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:07:29
540   EtiketDID2022067597
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JEMBT. III GG. LONTAR NO. 29 RT/RW: 013/003 Kel: Pejagalan Kec: Penjaringan
Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450

Maryan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORIVA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : FORIVA + LOGO = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang terbuat dari logam berharga, yaitu kalung, gelang, cincin, anting dan gelang kaki; Barang-barang terbuat

dari logam mulia atau dilapisi logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob
kunci, fob kunci dengan gantungan kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Cincin [perhiasan]; Liontin untuk kalung; Logam
mulia dan campuran logam mulia; Perhiasan yang terbuat dari logam mulia dan batu berharga; anting-anting; anting-anting
berlapis emas; anting-anting dari logam mulia; anting-anting emas; anting-anting perak; batu berharga; batu berharga dan
semi mulia; batu mulia yang kasar; batu permata; batu permata tiruan; benang emas [perhiasan]; berlian; berlian kasar; bros
[perhiasan]; bros perhiasan; cincin (perhiasan); cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; cincin kawin; cincin perak;
cincin perhiasan; gantungan kunci; gelang [perhiasan]; gelang berlapis emas; gelang emas; gelang kaki; gelang perak; hiasan
topi (dari logam mulia); kalung [perhiasan]; kalung dari logam mulia; kalung perak; klip dasi; kotak logam mulia; kotak
perhiasan; kotak untuk perhiasan; liontin (perhiasan); logam mulia; mutiara (perhiasan); mutiara alami; mutiara imitasi;
perhiasan (termasuk perhiasan kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting,
manset, gelang, bros, liontin, jimat, rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan berlian; perhiasan mutiara; permata
berharga dan semi mulia; rantai [perhiasan]; rantai logam mulia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:12:55
540   EtiketDID2022067598

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BATUNUNGGAL ELOK I NO. 66, BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat
LILI AGUS GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
PAMELIA YULIANTO & CO  Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat  40253

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABADI BINTANG CEMERLANG PASKO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, EMAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PEMADAM NYALA LILIN DARI LOGAM MULIA; BAKI DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH

TANGGA; BARANG DARI EMAS TIRUAN; BATANG LEMPENGAN DARI LOGAM MULIA; BOOTL KECIL DARI LOGAM
MULIA TEMPAT MINYAK DAN CUKA , KANCING LENGAN KEMEJA; Barang-barang terbuat dari logam mulia atau dilapisi
logam mulia, yaitu gelang, kalung, cincin, anting, liontin, bandul, bros, manset, pin dasi, fob kunci, fob kunci dengan gantungan
kunci, tali jam tangan, kotak dekoratif; Barang-barang yang terbuat dari logam mulia atau yang dilapisi dengannya, yaitu
cincin, gelang, kalung (perhiasan), anting, bros (perhiasan), liontin (perhiasan); Batu berharga dan batu mulia yang kasar;
CAMPURAN LOGAM MULIA; DOMPET JALA RANTAI DARI LOGAM MULIA; HIASAN TOPI (DARI LOGAM MULIA); Hiasan
kue dari logam mulia; JARUM DARI LOGAM MULIA; Jam tangan, jam yang dipakai di pergelangan tangan, jam, jam dinding,
kronometer, kronograf (jam tangan), kotak arloji, gelang arloji, rantai arloji, kristal arloji, kotak untuk arloji, kotak untuk
pembuatan jam dan arloji; KERANJANG DARI LOGAM MULIA UNTUK KEPERLUAN RUMAH TANGGA; KOTAK KOTAK
ROKOK DARI LOGAM MULIA; KOTAK KOTAK UNTUK PEMBUATAN JAM DAN ARLOJI; Kancing hias yang menjadi
perhiasan; Kawat dari logam mulia (perhiasan); Kotak arloji; Kotak jam; Kotak untuk arloji (presentasi); Kotak yang di gunakan
untuk menyimpan jam tangan; Kotak-kotak jam tangan; Kotak-kotak untuk jam-jam; Liontin dalam logam mulia atau dilapisi
dengannya [perhiasan]; Liontin perhiasan; Logam mulia dan campuran logam mulia; PERALATAN MINUM KOPI DARI
LOGAM MULIA; PERANGKAT MINUMAN (BAKI) DARI LOGAM MULIA; PERHIASAN KECIL (BARANG-BARANG
PERHIASAN); Pegangan laci dari logam mulia; Perhiasan dan batu mulia; Perhiasan hewan peliharaan; Perhiasan yang
terbuat dari logam mulia dan batu berharga; Pernak pernik dalam bentuk hiasan gelang dan cincin dari logam mulia, semi-
logam mulia atau imitasi logam mulia; SARINGAN DARI LOGAM MULIA; TEMPAT ABU ROKOK DARI LOGAM MULIA
UNTUK PEROKOK; TEMPAT LILIN BUKAN DARI LOGAM MULIA; TEMPAT TEMPAT JARUM DARI LOGAM MULIA;
TEMPAT TUSUK GIGI DARI LOGAM MULIA; Tempa dan semi-tempa batu mulia dan tiruannya; WADAH-WADAH
KEPERLUAN DI DAPUR DARI LOGAM MULIA; WADAH-WADAH KEPERLUAN RUMAH TANGGA DARI LOGAM MULIA;
amplop kulit untuk pengemasan; anting, bukan dari logam mulia; anting-anting berlapis emas; anting-anting berlapis perak;
anting-anting dari logam mulia; anting-anting emas; anting-anting perak; artikel perhiasan; barang dari emas imitasi; barang-
barang dari perhiasan imitasi; barang-barang dekorasi dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; barang-barang ornamen
dari logam mulia; barang-barang perhiasan; batang logam emas; batang paduan perak; batang platinum; batangan perak;
batu imitasi untuk membuat perhiasan; batu mulia sintetis; batu mulia yang kasar; batu mulia yang tidak ditempa; batu nisan
dari logam mulia; batu permata; batu semi mulia; batu tiruan (mulia atau semi-mulia); batu-batuan mulia dan tiruannya; benang
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dari logam mulia [perhiasan]; benang emas [perhiasan]; benang perak [perhiasan]; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat
dari logam mulia; berlian; berlian kasar; bros perhiasan; campuran emas; cangkir patung peringatan yang terbuat dari logam
mulia; cincin (perhiasan); cincin [perhiasan] dari logam mulia; cincin [perhiasan], bukan dari logam mulia; cincin berlapis emas;
cincin berlapis perak; cincin dari logam mulia; cincin dilapisi dengan logam mulia; cincin emas; cincin kawin; cincin perak;
cincin perhiasan; cincin platinum; cincin split dari logam mulia untuk kunci; cincin, bukan dari logam mulia; curios terbuat dari
logam mulia; emas; emas batangan; emas campuran batangan; emas imitasi; emas imitasi (barang dari-); emas, mentah atau
setengah dikerjakan; emas, tidak ditempa atau ditempa; fobs kunci dari logam mulia; gading [untuk perhiasan]; gantungan
kunci (perhiasan kecil atau hiasan yang dipasang pada ujung rantai) dari logam mulia; gantungan kunci [cincin terbelah
dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci [pernak-pernik] dari logam mulia; gantungan kunci dan gantungan
rantai [cincin terbelah dengan perhiasan atau fob dekoratif]; gantungan kunci dari batu mulia; gantungan kunci dari logam
mulia; gantungan kunci mewah dari logam mulia; gantungan kunci yang dilapisi dengan logam mulia; gelang (perhiasan);
gelang [perhiasan]; gelang berlapis emas; gelang berlapis perak; gelang dari logam mulia; gelang emas; gelang identifikasi
[perhiasan]; gelang identifikasi logam mulia [perhiasan]; gelang perak; gelang tangan amal (gelang, perhiasan); gelang, bukan
dari logam mulia; gulungan organizer perhiasan untuk perjalanan; gulungan perhiasan; gulungan perhiasan untuk
penyimpanan; gulungan perhiasan untuk perjalanan; hewan model [ornamen] terbuat dari logam mulia; hiasan topi (dari logam
mulia); ikat klip logam mulia; ikat pin dari logam mulia; ingot paduan platinum; jam tangan emas; jam tangan perak; jam tangan
perhiasan; jam tangan platinum; jam tangan yang terbuat dari logam mulia atau dilapisi dengannya; jet imitasi (perhiasan);
jimat (perhiasan); jimat untuk perhiasan; kalung [perhiasan]; kalung berlapis emas; kalung berlapis perak; kalung dari logam
mulia; kalung emas; kalung perak; kalung, bukan dari logam mulia; kantong perhiasan yang pas; karya seni dari logam mulia;
kasing jam, bukan dari logam mulia; kepang dari logam mulia; klip perhiasan untuk mengadaptasi anting tindik dengan anting
clip-on; koin emas; kolom trofi dari logam mulia; kotak [fitted] untuk barang horogical; kotak [fitted] untuk jaram tangan; kotak
arloji [bagian dari jam tangan]; kotak arloji dari logam mulia; kotak arloji dari logam mulia atau dilapisi dengannya; kotak arloji,
bukan dari logam mulia; kotak dan kotak presentasi untuk jam dan pembuatan jam, serta perhiasan; kotak dekoratif dari logam
mulia; kotak dekoratif terbuat dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia; kotak jam dari logam mulia atau dilapisi
dengannya; kotak logam mulia; kotak perhiasan; kotak perhiasan [peti mati] dari logam mulia; kotak perhiasan [peti mati],
bukan dari logam mulia; kotak perhiasan dalam bentuk kasket; kotak perhiasan dari kulit; kotak perhiasan dari logam; kotak
perhiasan dari logam mulia; kotak perhiasan kayu; kotak perhiasan kecil; kotak perhiasan kecil dari logam mulia; kotak
perhiasan kecil, bukan dari logam mulia; kotak perhiasan musik; kotak perhiasan, bukan dari logam; kotak perhiasan, bukan
dari logam mulia; kotak peringatan perayaan dari logam mulia; kotak pernak-pernik (kotak perhiasan); kotak presentasi untuk
batu permata; kotak presentasi untuk jam tangan; kotak presentasi untuk perhiasan; kotak untuk arloji; kotak untuk arloji
[presentasi]; kotak untuk instrumen horologis; kotak untuk instrumen horologis dan kronometrik; kotak untuk instrumen
kronometrik; kotak untuk jam dan pembuatan arloji; kotak untuk menyimpan barang perhiasan; kotak untuk perhiasan; kotak-
kotak untuk jam dan arloji; lencana kerah (perhiasan); lencana kerah logam mulia; lencana logam mulia; liontin (perhiasan);
liontin permata; logam mulia; logam mulia batangan; logam mulia dan paduannya; logam mulia semi tempa; logam mulia
setengah jadi; logam mulia yang tidak ditempa; logam mulia, tidak tempa atau semi tempa; loket [perhiasan]; manset yang
terbuat dari logam mulia; medali [perhiasan]; medali dilapisi dengan logam mulia; medallion (perhiasan); meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari logam mulia; mobil model skala [ornamen] dari logam mulia; model [ornamen] terbuat dari logam mulia;
model kendaraan [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil [ornamen] terbuat dari logam mulia; model mobil miniatur
[ornamen] dari logam mulia; model pesawat terbang [ornamen] terbuat dari logam mulia; model skala [ornamen] dari logam
mulia; mural dari logam mulia; nama lencana logam mulia untuk dipakai; olivin [permata]; ornamen [patung] yang terbuat dari
logam mulia; ornamen baju dalam bentuk perhiasan; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari logam mulia; ornamen dari
logam mulia, untuk perhiasan; ornamen dekoratif dari logam mulia untuk telepon seluler; ornamen natal [patung] dari logam
mulia, selain ornamen pohon; ornamen perak di alam perhiasan; ornamen perak pada perhiasan; ornamen perhiasan;
ornamen perhiasan imitasi; ornamen rambut dari logam mulia (perhiasan); ornamen sepatu dari logam mulia; ornamen yang
terbuat dari logam mulia; paduan logam mulia; paduan perak; paduan platinum; patung dari logam mulia dan campuran logam
mulia; patung logam mulia; patung meja yang terbuat dari logam mulia; patung religi dari logam mulia; patung, patung dan
karya seni dari logam mulia; patung-patung [patung] emas imitasi; patung-patung dari logam mulia; patung-patung logam
mulia; patung-patung yang terbuat dari emas; patung-patung yang terbuat dari emas imitasi; patung-patung yang terbuat dari
perak; patung/arca dari logam mulia; pelat identitas logam mulia menjadi perhiasan; peniti hias bros (perhiasan); peniti hias
bros batu berharga (perhiasan); penjepi, pengait, atau penghubung perhiasan; penjepit dasi, bukan dari logam mulia; perak;
perak batangan; perak, tidak ditempa atau ditempai; perhiasaan tempel; perhiasan; perhiasan (termasuk perhiasan
kustomisasi) dari logam mulia dan campurannya dan disepuh, khususnya cincin, anting, manset, gelang, bros, liontin, jimat,
rantai, rantai arloji, kalung, medal, medali; perhiasan benang emas; perhiasan berlapis dengan logam mulia; perhiasan berlian;
perhiasan dari batu ambar; perhiasan emas; perhiasan gading; perhiasan giok; perhiasan kostum; perhiasan kuning amber;
perhiasan mutiara; perhiasan pengakuan perusahaan; perhiasan perak; perhiasan platinum; perhiasan tempel [perhiasan
kostum]; perhiasan tiruan; perhiasan topi; perhiasan untuk kepala; perhiasan untuk pria; perhiasan untuk tubuh; perhiasan
untuk wanita; perhiasan yang terbuat dari kaca; perhiasan yang terbuat dari kristal; perhiasan, batu mulia; perhiasan, batu
mulia dan semi mulia; perhiasan/permata yang terbuat dari cloisonne (cloisonne-jewelry); perhiasan;logam mulia;gantungan
kunci dari logam mulia;kotak perhiasan;anting-anting dari logam mulia;peniti dasi dari logam mulia;kancing lengan
kemeja;piala peringatan dari logam; perisai peringatan perayaan dari logam mulia; permata; permata berharga dan semi
mulia; pernak-pernik (perhiasan); peti perhiasan dari logam mulia; peti perhiasan, bukan dari logam mulia; piala dilapisi
dengan logam mulia; piala hadiah dari logam mulia; piala logam mulia; piala yang terbuat dari paduan logam mulia; pin hias
yang terbuat dari logam mulia; pin kerah [perhiasan]; pin lencana logam mulia; pin topi dari logam mulia; pin topi perhiasan;
pin topi, bukan dari logam mulia; pin ukiran perhiasan; pintal perak [kawat perak]; platinum [logam]; rantai logam mulia; rantai
logam mulia untuk gelang; rantai perhiasan; rantai perhiasan dari logam mulia untuk gelang; salib logam mulia, selain
perhiasan; spinel [batu mulia]; tali gantungan untuk memegang lencana logam mulia; tarikan laci dari logam mulia; tempat
perhiasan; tutup botol dari logam mulia; ujung logam mulia untuk ikatan bolo===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:13:31
540   EtiketDID2022067599

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Regatta Tower Miami 15.B, RT010/RW016, Kelurahan Pluit - Kecamatan
CINDY SYLVIA TAN
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Penjaringan , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14450
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 :

: IXIA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM DAN ABU MUDA
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin, sepatu pantofel; Pakaian jadi

untuk pria-wanita dan anak-anak; 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; celana dalam; celana dalam pria; celana dalam wanita; pakaian untuk bayi; sepatu
wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:14:22
540   EtiketJID2022067600

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. BATUNUNGGAL ELOK I NO, 66, BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat
LILI AGUS GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Pamelia Yulianto S.H., M.Law.,
PAMELIA YULIANTO & CO  Jln. Kembar Baru Selatan III No 8 Rt/003 Rw/011
Cigereleng, Regol Kota Bandung Jawa Barat  40253

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ABADI BINTANG CEMERLANG PASKO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : MERAH, EMAS, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Distribusi materi periklanan; Distribusi selebaran periklanan; Distributor; Iklan; Iklan melalui media elektronik; Iklan online

melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui jaringan komputer; Iklan yang dipasang
di luar ruangan; Jasa layanan pelelangan secara online; Jasa penjualan eceran; Jasa penjualan eceran dan grosir; Jasa
penjualan eceran secara online; Jasa toko; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Layanan pelelangan; Layanan
pemasaran, periklanan dan promosi; Melaksanakan program loyalitas pelanggan, hadiah, afinitas dan insentif untuk tujuan
promosi komersil dan periklanan; Mempersiapkan iklan; Menata Dagangan; Mengatur pameran untuk tujuan periklanan;
Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Menyediakan layanan
iklan dan jasa reklame; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial atau iklan; Penempatan iklan; Periklanan online;
Toko emas; Toko emas dan perhiasan; Toko perhiasan; Toko yang menjual emas batangan; desain bahan iklan; desain
brosur iklan; desain logo iklan; desain materi iklan, pemasaran, dan publisitas; desain selebaran iklan; iklan banner; iklan
baris; iklan bayar per klik; iklan dan promosi perusahaan; iklan komersial; iklan komersial perusahaan; iklan majalah; iklan
online; iklan secara online jasa wisata dalam air snorkeling dan diving; iklan, promosi, dan layanan keagenan; jasa agen
periklanan; jasa bisnis dan periklanan; jasa iklan dan promosi; jasa loyalitas pelanggan untuk tujuan komersial, promosi dan /
atau iklan; jasa pelelangan; jasa pengecer dan grosir dan jasa penjualan eceran secara online; jasa perdagangan secara
online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya;
jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan yang berkaitan dengan penjualan barang; jasa ritel; jasa-jasa
perdagangan online; jasa/layanan bisnis dan periklanan; layanan iklan dan pemasaran; layanan iklan untuk menciptakan
identitas perusahaan dan merek; layanan iklan yang berkaitan dengan perhiasan; layanan iklan, pemasaran dan promosi;
layanan lelang disediakan di Internet; layanan lelang disediakan melalui jaringan telekomunikasi; layanan pelelangan online
melalui Internet; layanan periklanan bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan periklanan dan manajemen penjualan;
layanan ritel disediakan oleh toko perhiasan; layanan ritel online; layanan toko grosir menampilkan perhiasan; layanan toko
ritel menampilkan perhiasan; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; melelang dan membalikkan layanan lelang;
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 pelelangan; mengorganisir dan melakukan lelang amal untuk tujuan penggalangan dana amal;
menyediakan layanan lelang online; menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; negosiasi kontrak iklan; organisasi
lelang Internet; pelelangan; pelelangan online; pembuatan dan pembaruan materi iklan; pemodelan untuk iklan atau promosi
penjualan; penawaran lelang online untuk orang lain; penyebaran materi iklan [selebaran, brosur, dan barang cetakan];
penyebaran materi iklan, pemasaran, dan publikasi; perdagangan online; periklanan; periklanan melalui gambar berjalan;
periklanan melalui jaringan telepon seluler; produksi bahan iklan; radio, televisi, iklan daring (online); toko; toko grosir; toko
perhiasan, emas batangan dan berlian; toko yang menjual emas dengan kadar kemurnian 99.99; toko yang menjual
perhiasan; toko yang menjual perhiasan emas===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:17:46
540   EtiketJID2022067601

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gd. HARCO Elektronik Mangga Dua Lt. IV, Jl. Mangga Dua Raya, Kelurahan
Mangga Dua Selatan, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10730

PT. AGUNG SEDAYU

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO A
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa hotel dan resor; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan

makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran masakan panggangan daging,
ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran; menyajikan makanan dan minuman
untuk para tamu di restoran.; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Layanan
perhotelan (hospitality); Layanan perhotelan (hospitality) [akomodasi dan makanan dan minuman]; Penyediaan makanan dan
minuman; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; kafe, kafetaria dan layanan restoran; layanan hotel resor; layanan
kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan makanan dan minuman dibawa pulang; menyajikan makanan
dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan makanan dan minuman di
restoran dan bar; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:28:16
540   EtiketDID2022067603

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. JETRO HUTAGALUNG LING.IV ASRAMA TNI-AD RT 000 RW 000
KELURAHAN SARUDIK KECAMATAN SARUDIK, Kabupaten Tapanuli Tengah,
Sumatera Utara

LILIS ELISABET SILABAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMRA GLOWSKIN SKINCARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Jel Perawatan Noda Jerawat
non-medis; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik);
Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami;
Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan
kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim flek
(kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan
[Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk keperluan
kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion perawatan kulit; Losion untuk dipakai
setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Lotion perawatan kulit dan preparat anti penuaan; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih
kulit untuk keperluan kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kulit sebagai penggunaan
kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari buah merah untuk
kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim,
losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik); Pelembab Leher
(kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembab mata
untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Perangkat dan set hadiah yang berisi
produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan
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perawatan rambut; Perawatan anti-penuaan; Pewangi badan (kosmetik); Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat;
Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk
perawatan kulit; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan;
Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah,
mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut;
Ramuan kosmetik untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun
kosmetik; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub]
kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus
riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk
kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran
(shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup;
Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah;
Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih
dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh;
Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan
perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan
bulu (kosmetik); Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-
medis; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat
(Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Susu untuk perawatan kulit; Tanah liat (kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik);
apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan kosmetik; astringen untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk keperluan
kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan kosmetik;
batang kapas untuk keperluan kosmetik; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak
wajah kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan
kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan
kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk
keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk wangi
untuk keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter
untuk keperluan kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik;
cotton buds untuk keperluan kosmetik; dasar bedak (kosmetik); deodoran untuk perawatan tubuh; ekstrak herbal untuk
keperluan kosmetik; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh untuk
keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion
untuk perawatan kulit; esens perawatan kulit non-medis; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik,
yaitu esensi badian; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; gel after-sun [kosmetik]; gel after-sun
untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel
mata untuk keperluan kosmetik; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel penyamakan [kosmetik]; gel tahan
lama untuk keperluan kosmetik; gel tubuh dan wajah [kosmetik]; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik);
gel wajah [kosmetik]; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut; gel-gel perawatan
kulit; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; handuk,
kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; hidrogen
peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka
untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur untuk
penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan
sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan
kosmetik; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik
dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat
rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat;
kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim
anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan
sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar
kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik
tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada
kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi
bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan
pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik
yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik;
kosmetik yang mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim
anti-iritasi [untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan
lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan
kosmetik; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk
perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk
keperluan kosmetik; krim malam [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
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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 tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk
keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim
wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk
penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan
kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; lotion berjemur kosmetik; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-
bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion
mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah,
tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion perawatan
matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan rambut
untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya dan
krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion
untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah
kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kaki untuk
perawatan kulit; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata
untuk keperluan kosmetik; masker perawatan rambut; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; menghapus kerutan
sediaan perawatan kulit; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk
tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak
kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan
kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah
matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu
semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit;
minyak-minyak sari kosmetika; mousse perawatan kulit; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan;
perawatan rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi
transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk
keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan
untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan
kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants]
untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan
untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays);
produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih
(kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan
rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik];
produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik;
sabun kosmetik; sabun untuk perawatan tubuh; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; sarung tangan pra-dibasahi
dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan berjemur
[kosmetik]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan
produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan
rambut; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
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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 diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit
wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan
kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan
pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara kosmetik;
sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan
perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan;
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat
penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang
menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis;
sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit;
sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan
matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat;
sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat
untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak
kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan
tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk
penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan untuk keperluan
kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tanpa obat untuk perawatan
kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk pembersihan,
perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan;
sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan-sediaan kosmetik
rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk
pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan perawatan gigi; self-
tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat
untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan
perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo untuk hewan
[sediaan perawatan non-obat]; shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu penyamakan
[kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk
keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan
kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik
terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias
dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara
untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial,
untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu
kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang
diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi
atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan 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

05/09/2022 17:30:05
540   EtiketJID2022067604

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. KH. Aja No. 30, RT.007, RW.007,
Kel. Meruya Selatan, Kec. Kembangan,
Jakarta Barat, DKI Jakarta.
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11650

ALVA PRIYA DIPOERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: R. Muhammad Firdaus S.H.,M.H
Jl. Janur Blok A.8, No. 20-21, RT.002 RW.004, Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren
Sawit, Jakarta Timur

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MB MORNING BRIEFING + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Dua Gradasi Warna Cokelat dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar kopi dan jus; Jasa kedai kopi; Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa restoran yang diberikan

dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di
luar gedung; Jasa/layanan akomodasi untuk pertemuan (meetings); Kafe kopi; Kedai kopi; Layanan bar kopi; Tempat yang
menghidangkan kudapan; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; jasa penyediaan kopi untuk kantor;
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kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai roti dan kue (bakeries); layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan
minuman); layanan bar susu; layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kedai kopi
dan makanan ringan; layanan kedai minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan kopi dan jus bar; layanan restoran, katering,
bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria, kantin & cafe; layanan rumah
kopi; melayani makanan dan minuman; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi atau minuman jus buah; menyajikan
makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan fasilitas pesta dan fungsi sosial untuk acara-acara khusus; penyediaan
makanan dan minuman; penyediaan tempat konferensi, ekshibisi dan pertemuan; persiapan dan penyediaan makanan dan
minuman untuk konsumsi segera; persiapan makanan dan minuman untuk konsumsi segera; tempat makan yang
menyediakan kudapan (penyediaan makanan dan minuman); warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:30:34
540   EtiketDID2022067605

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Harum Manis No.25, Kel. Mangga Besar, Kec. Tamansari, Jakarta Barat
LI LING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Agus Rahmatillah S.H.
JL. ABDUL GANI, KOMP. BPKP II NO. 7A, RT/RW 06/05 KEL. CEMPAKA PUTIH,
KEC. CIPUTAT TIMUR KOTA TANGERANG SELATAN 15412

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SHIYA FASHION
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Gold/Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk wanita; Baju wanita; Hijab; Hijab olahraga; alas kaki; baju busana muslim; pakaian; pakaian santai;

pakaian, alas kaki dan hiasan kepala untuk manusia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:31:19
540   EtiketDID2022067606

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Meditteranean, Jl. Telaga Elok no. 25, Lippo Village, Kel. Bencongan Indah,
Kec. Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Banten

Elvina Aldora

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Scèntines + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Scèntines = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 4
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu Natal [lilin]; Lilin-lilin Lancip; lampu malam [lilin]; lilin *; lilin aroma aromaterapi; lilin beraroma; lilin dan sumbu untuk

penerangan; lilin doa; lilin lebah; lilin lebah untuk digunakan dalam pembuatan lilin; lilin tealight; lilin untuk membuat lilin; lilin
untuk penerangan; lilin untuk sembahyang; lilin wangi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:31:33
540   EtiketJID2022067607

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Pinang Center Blok a 14, RT.1/RW.5, Pondok Pinang, Kebayoran Lama,
South Jakarta City, Jakarta 12310, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12310

Gerry Selas

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BWS Beer Wine Spirits
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Warna Merek Terdiri dari: Kuning, Abu Abu Gelap, Biru Navy
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===layanan ritel untuk minuman beralkohol; layanan ritel yang berkaitan dengan minuman beralkohol===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:31:36
540   EtiketJID2022067608

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42, Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JF3
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis; Booth penjualan minuman ringan serta makanan; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan

melalui media elektronik; Iklan online melalui jaringan komunikasi komputer; Iklan secara online; Iklan secara online melalui
jaringan komputer; Iklan yang dipasang di luar ruangan; Jasa kios makanan dalam bentuk penyediaan makanan dan
minuman; Jasa promosi dan pemasaran secara online melalui jaringan komputer dan situs web (website); Jasa stand
penjualan makanan dan minuman; Layanan iklan, pemasaran, dan promosi; Mengorganisir pameran, pameran dagang,
pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Mengorganisir, mengatur dan menyelenggarakan pameran dagang
dan eksibisi; Menyelenggarakan pameran untuk tujuan komersial; Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan
periklanan; Pameran peragaan busana untuk keperluan komersial; Pemasangan poster; Pemasaran melalui media elektronik;
Penyewaan media iklan, ruang, dan peralatan (termasuk online melalui jaringan komunikasi global termasuk Internet);
Promosi secara online pada jaringan komputer; beriklan melalui media elektronik; iklan komersial; iklan melalui sarana
komunikasi umum; jasa pengorganisasian kompetisi bisnis dan perdagangan; jasa promosi dan pemasaran secara online;
layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; layanan iklan dan promosi penjualan; layanan iklan dan
publisitas yang disediakan melalui televisi, radio atau surat; layanan pemasaran promosi menggunakan media audiovisual;
layanan promosi dan iklan melalui internet; memberikan informasi bisnis di bidang media sosial; mengatur dan melakukan
pameran dagang; mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan komersial atau iklan; organisasi kompetisi
untuk keperluan periklanan atau usaha; organisasi pameran untuk bisnis atau iklan; organisasi peragaan busana untuk tujuan
komersial; organisasi peragaan busana untuk tujuan promosi; pemasaran; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan
pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan
dan bisnis, pertunjukan, dan pameran; pengaturan peragaan busana untuk keperluan promosi; pengaturan peragaan busana
untuk tujuan promosi; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan
komersial; penyelenggaraan pameran dan kompetisi untuk tujuan komersial dan periklanan; perencanaan dan pameran
peragaan busana untuk tujuan promosi; periklanan melalui media cetak, media elektronik, brosur, poster, papan iklan
(billboard), dan media iklan lainnya; promosi atas undian berhadian, kompetisi-kompetisi dan insentif-insentif kepada para
pelanggan; promosi penjualan; promosi secara daring (online); sponsor promosi acara kuliner===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:35:12
540   EtiketDID2022067609

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SAMPALI NO 46, Kota Medan, Sumatera Utara
SOFIAN SALIM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINOLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau, Emas
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bumbu Ayam Goreng Kuning; Bumbu Ayam Goreng ; Bumbu Ayam Hainan; Bumbu Ayam Kalasan; Bumbu Ayam

Panggang; Bumbu Bakso; Bumbu Gado-Gado; Bumbu Gulai; Bumbu Kacang; Bumbu Mie Aceh; Bumbu Nasi Goreng Aceh;
Bumbu Nasi Goreng Jawa; Bumbu Sambel Goreng; Bumbu Soto Mie; Bumbu baikut goreng; Bumbu instan bubuk; Bumbu
masak (moto); Bumbu mie goreng; Bumbu mie kuah; Bumbu rendang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Bumbu untuk sup;
Bumbu ayam goreng; Bumbu ayam kecap; Bumbu bakmoy; Bumbu empal goreng; Bumbu nasi goreng oriental; Bumbu nasi
goreng pedas; Bumbu nasi uduk; Bumbu sop buntut; Bumbu sop merah; Bumbu sop ayam; Bumbu soto ayam;
Bumbu soto daging; Campuran Bumbu beraroma untuk Makanan; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari tumbuhan
yang diawetkan; Ketumbar Bubuk (Bumbu); bawang merah olahan untuk digunakan sebagai bumbu; bawang putih purée
[bumbu]; biji jintan [bumbu]; biji wijen [bumbu]; bubuk cabai [bumbu]; bumbu; bumbu cabai; bumbu dan bumbu; bumbu dari
bawang merah (condiment); bumbu kari; bumbu masak; bumbu nasi goreng; bumbu olahan [bumbu]; bumbu opor; bumbu
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rawon; bumbu rujak; bumbu sayur asem; bumbu sayur lodeh; bumbu semur; bumbu sop; bumbu taco [bumbu dan rempah-
rempah untuk taco]; bumbu umami; campuran bumbu kering untuk rebusan; campuran saus [bumbu]; cengkeh (bumbu);
garam berbumbu untuk memasak; garam untuk memasak; jahe bubuk untuk digunakan sebagai bumbu; kapulaga (bumbu);
kapulaga [bumbu]; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); merica (bumbu); pala (bumbu); pasta kacang berbumbu digunakan
sebagai bumbu; penyedap [bumbu]; saus [bumbu]; saus [yang dapat dimakan] [bumbu]; saus bumbu; saus dibumbui dengan
kacang; tepung bumbu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:38:46
540   EtiketDID2022067610

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GADING BUKIT INDAH LT. 2 BLOK L NO. 17 KEL. KELAPA GADING BARAT -
KEC. KELAPA GADING, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. UNIMAX POWER

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UNIMAXENSIGN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, orange
511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGAIT GANDENGAN PADA KENDARAAN; BAK BELAKANG TRUK YANG DAPAT DITINGGIKAN (BAGIAN

KENDARAAN DARAT); Dump gerobak; GEROBAK UNGKIT; Gerobak pasir; Gerobak pasir mesin; Gerobak sampah; Karoseri
wadah atau bak penampungan untuk kendaraan pembuangan; Kendaraan alat berat; 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 peledak; 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 kit pemeliharaan; 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 kotak pengontrol pneumatik; 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 packing gland; 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 pengeras pipa; 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 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 kopling; 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, yaitu, mesin untuk penggosok basah yang dapat membersihkan permukaan dan bagian-bagian
struktural serta aksesoris dari mesin penggosok basah yang dapat membersihkan; Kendaraan penyapu jalan padat;
Komponen untuk kendaraan darat, yaitu bagian struktural untuk mobil dan truk; MESIN PENARIK; PINTU DEK BELAKANG
YANG BERFUNGSI SEBAGAI PENGANKAT (BAGIAN KENDARAAN DARAT); TRUK BAGASI; TRUK PENYIRAM; Traktor
termasuk traktor penarik; Truk logging; Truk mini; Truk pengangkut barang; Truk tangki air; Truk untuk membuang kotoran;
ban untuk alat berat penggilas; gerobak miring; kendaraan darat lapis baja; kendaraan lapis baja; kendaraan lapis baja
dilacak; kendaraan pencampuran beton; mobil balap; mobil balap, bagian-bagian dan perlengkapannya yaitu, roda kemudi,
penutup roda kemudi; tapak untuk kendaraan dan traktor; tenda trailer; trailer [kendaraan]; trailer untuk kendaraan; traktor
amphibi; traktor jalan; traktor mesin; traktor penanganan material yang dipandu otomatis [tanpa pengemudi]; traktor tangan;
traktor untuk keperluan pertanian; truk; truk derek; truk forklift; truk miring; truk ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:39:48
540   EtiketDID2022067611

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Marina Coast The Forest C2/B21, Kel Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara
14430., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14430.

SENO LAMSIR
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Rita Wihardja S.H.
HARMONY PATENT, Apartemen Istana Harmoni Lantai Dasar  1J, Jl. Suryopranoto
No. 2, Jakarta 10130

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHERRY & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Keemasan dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Seprai; Sprei tempat tidur; penutup tempat tidur; seprai anak-anak; set sprei; sprei; sprei bayi; sprei terbuat dari bahan

tekstil non-woven===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:43:33
540   EtiketDID2022067612

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra I EX BlokAA RT/RW. 003/015 Kalideres, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta, 11840

Erika

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: tehman
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===daun teh; daun teh, yang diproses; kantong teh; teh; teh abu-abu earl; teh beraroma; teh beras merah yang dipanggang;

teh celup; teh chai; teh chamomile; teh fieldmint; teh hijau; teh hitam; teh kunyit; teh putih; teh rosemary; teh sage; teh yang
ditambahkan dengan berbagai aroma===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:52:18
540   EtiketDID2022067613

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SESA EXPERIENCE Komp. Kostrad, Jl. Darma Putra Raya No.7, RT.2/RW.7, Kby.
Lama Sel., Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT ORGANIK SEHAT ALAMI (OSA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: brandfree
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : brandfree merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat memasak; Alat sterilisasi ultraviolet untuk pengobatan dengan bantuan air; Alat untuk menyaring dan memasak kopi;

Alat untuk menyediakan air panas; Dispenser air; Ketel untuk instalasi penyedia air panas; 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.; Kombinasi pengering mesin cuci-; Mesin roti; Mesin untuk memurnikan air; Panci saji elektronik; Pelembab
(humidifiers) elektrik untuk keperluan rumah tangga; Pemanggang [peranti memasak]; Pembersih udara; Pembersih udara
rumah tangga; Pemijat wajah; Pengering pakaian; Penyaring air limbah; Penyaring air minum; Peralatan dan instalasi untuk
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keperluan penerangan, pemanasan, pendinginan, pembangkit uap, memasak, mengeringkan, ventilasi, persediaan air dan
sanitasi; Peralatan dan perlengkapan pemanas air; Peralatan untuk penerangan, pemanasan, pemasakan, pendinginan,
pengeringan, ventilasi, pasokan air, dan keperluan sanitasi; Saringan untuk air minum; Tungku masak [oven]; Wajan listrik; air
pendingin; alat memasak untuk menggoreng dengan minyak; alat pemanas bertenaga energi surya; alat pemanas listrik
tertutup yang digunakan untuk mensterilisasi makanan menggunakan uap bersuhu dan bertekanan tinggi untuk memasak; alat
pemurni air untuk keperluan komersial; aparat dan instalasi untuk penggunaan komersial memasak; bak cuci dapur;
dehumidifiers; dispenser air panas listrik; dispenser minuman, listrik; filter air; filter air reverse osmosis untuk keperluan
industri; filter pemurnian air; filter untuk air minum; filter untuk air minum reverse osmosis; filter untuk perangkat pelepas air
reverse osmosis; humidifier; humidifier industri; humidifier untuk keperluan rumah tangga; humidifier, listrik; katup air; kompor;
kompor berkemah; kompor gas; kompor gas untuk keperluan rumah tangga; kompor induksi; kompor listrik; kompor listrik atau
gas untuk memasak; kompor memasak; kompor untuk memasak, elektrik; mesin air untuk keperluan pertanian; mesin dapur
listrik; mesin kopi; mesin kopi otomatis; mesin kopi, listrik; mesin pemanggang roti; mesin pembuatan roti otomatis untuk
keperluan rumah tangga; mesin pemurni air; mesin pengering laundry; mug dipanaskan secara elektrik; oven memasak; oven
memasak komersial; panci pemanas; panci sayur (listrik); panci, listrik; pemanas; pemanas air; pemanas air listrik; pemanas
air panas; pemanas air untuk penggunaan komersial, perumahan, dan industri; pemanas bertenaga listrik atau gas; pemanas
kipas; pemanas masakan non-elektrik untuk keperluan rumah tangga; pemanas minuman, listrik; pemanas udara;
pemanas/kipas; pemanggang [alat memasak]; penanak nasi; penanak nasi listrik; pendingin air, air terjun, alat pengurang
kelembaban udara, saringan air atau peralatan atau sistem lainnya untuk mendinginkan (refrigerating), mendinginkan
(cooling), menyaring, menukar udara, menyediakan, menyimpan dan atau menyuplai air yang dapat diminum; pengering
rambut; pengering tangan otomatis; penggorengan memasak listrik; peralatan memasak elektrik; peralatan memasak, listrik;
peralatan penghasil uap dan memasak; peralatan penyediaan air minum; rice cooker industri; saringan air.; unit pemurnian air
osmosis terbalik; wastafel dapur untuk penggunaan komersial;  alat pengering air yang dapat mengeringkan sendiri [self-
draining] merupakan bagian dari instalasi penyediaan air;  keran air===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:54:00
540   EtiketDID2022067614

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pintu Kecil I No. 25 – 27, Roa Malaka, Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT ALTUSNUSA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CHALK MARKER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===spidol kering (dry erase); spidol menghapus basah; spidol ujung serat; spidol warna-warni===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:55:21
540   EtiketDID2022067615

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apartemen Green Bay Tower J Lt 9 Unit AD, Rt.008 Rw.010, Pluit, Jakarta Utara,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

SOEFIANTO LEONARD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ang Jason S.E.,
Jalan Angke Jaya 7 No 22  Rt/012 Rw/005  Angke

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GE LUN MEI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju koko; Celana jeans; Gamis pria; Ikat kaos kaki elastis; Kaos kaki bayi; Kaos kaki

pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Pakaian dalam; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak;
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; Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki; Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet
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penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian tumit kaos kaki; Sweater; Switer bordir; Switer lengan panjang; baju
kaos [pakaian]; ban pinggang (pakaian); blus; cardigan; celana bayi [pakaian dalam]; celana bermuda; celana berupa kaos
kaki (stoking); celana dalam [pakaian]; celana dalam untuk bayi; celana dalam wanita; celana panjang; celana pendek; dasi;
daster; gamis; gaun; jaket; jas; jubah; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis
yang dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos oblong; kaos
singlet; kemeja untuk pria; kutang wanita; pakaian; pakaian dalam; pakaian dalam rajutan; pakaian jadi; pakaian latihan (olah
raga); pakaian olah raga; pakaian rajut; pakaian renang; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan
kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju
kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju
hangat, tutup kepala, topi; piyama; rok; rok dalam; sandal; selop; sepatu; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan untuk
olah raga; sol sepatu; sweater ringan; syal; topi; tunik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:55:31
540   EtiketDID2022067616

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Fourth Floor, 3 Gower Street, London, United Kingdom, WC1E 6HA
UK ALEX MAGGIE INTERNATIONAL BRAND MANAGEMENT CO., LTD

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadya Prita G. Djajadiningrat  S.H., M.Hum
Harvespat Intellectual Property Services  ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASISTEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat pengasah mata pisau; Alat potong memotong keperluan makan (pisau, garpu dan sendok); Besi untuk membuat

lipatan; Setrika datar; alat pengiris sayuran (non-listrik); alat tangan yang dioperasikan secara manual; pegangan untuk alat-
alat tangan tangan dioperasikan; pengupas pisau; pisau [perkakas tangan]; pisau sayuran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 17:55:49
540   EtiketDID2022067617

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Tekno BSD 2, Blok H9 No. 3 Kawasan Industri & Pergudangan Taman Tekno
Jl. Raya Serpong, Setu, Tangerang Selatan Banten, 15314, Kota Tangerang Selatan,
Banten

PT. HIJAU ADIL BAHAGIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Abraham Kurnia Hermawan  S.T.
Jl. Itik Raya Blok I/32 PTI RT. 009 RW. 015 Mustikajaya, Kota Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GREENKIND dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Green = hijau, Kind = memiliki makna ganda, baik atau ragam
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 29, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; MINI MARKET; PASAR SWALAYAN; jasa distributor grosir untuk

makanan dan minuman; layanan ritel online; layanan ritel, layanan ritel supermarket dan department store yang berkaitan
dengan makanan dan minuman; toko swalayan===
===Keju vegan; Makanan beku terutama terdiri dari pengganti daging; Produk daging vegetarian dan vegan; Protein nabati
yang secara tekstur sudah terbentuk untuk digunakan sebagai pengganti daging; keju buatan (atau keju tiruan); keju cheddar;
makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; pengganti makanan vegan yang diperkaya protein;
susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya===
===Makanan beku terutama terdiri dari biji-bijian olahan; Makanan berbentuk batangan yang mengandung sereal, berprotein
dan berenergi ; Roti sayuran (vegan)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:08:20
540   EtiketDID2022067620

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Fourth Floor, 3 Gower Street, London, United Kingdom, WC1E 6HA
UK ALEX MAGGIE INTERNATIONAL BRAND MANAGEMENT CO., LTD.
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Nadya Prita G. Djajadiningrat  S.H., M.Hum
Harvespat Intellectual Property Services  ruko Griya cinere Jalan limo Raya Blok 49
No. 38 Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BASISTEM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pengering pakaian elektrik (menggunakan tenaga listrik); Penguap kain; aparat pemanasan, listrik; aparatur desiccating;

aparatur disinfektan; freezer; pemanas untuk setrika pemanasan; peralatan memasak, listrik; peranti dan instalasi pendingin;
perlengkapan dan instalasi sanitasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:08:28
540   EtiketJID2022067621

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Golf V No. 59 BGM PIK, RT/RW. 006/005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Hendra Kusuma

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PUSPAN
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor

Elektronik; Agen penjualan; Iklan secara online; 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 marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; 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 perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli
barang; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel, baik
secara konvensional maupun secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan
rumah tangga; Layanan perantara bisnis; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; MINI MARKET; PASAR
SWALAYAN; Pemasangan poster; Pengelolaan informasi perniagaan; 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
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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; Peragaan
barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan
semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles
Marketing; 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; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko serba ada; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; distribusi barang promosi; 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 informasi ekonomi untuk keperluan
bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa periklanan dan promosi di
bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos
yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji
konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu
suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan iklan dan manajemen
untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; 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,
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handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk tas; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; minimarket; pengecer toko serba ada; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; penjualan
eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; penyediaan pasar online; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; promosi penjualan; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan
pemasaran; publikasi naskah publisitas/iklan; toko bangunan; 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-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:10:52
540   EtiketJID2022067622

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Manhattan Square MID Tower Lantai 12, Unit C-F Suite #144, Jl. TB Simatupang
Kaveling 1-s, Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Daily Dinamika Kreasi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Female Daily Studio
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===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 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 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; Layanan agen
penjualan yang menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko grosir yang menampilkan kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang
menampilkan kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Penjualan eceran,
grosir, penjualan langsung, penjualan melalui pemesanan via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak
jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang
berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion
dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan
untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus
kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris
rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut, sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding
dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai
dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set
bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan
barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan
penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik, memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau
jasa tersebut dengan berbagai macam cara; hubungan masyarakat yang berkaitan dengan kecantikan; 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
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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; layanan
grosir untuk alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan grosir yang berkaitan
dengan alat kecantikan untuk hewan; layanan grosir yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel untuk
alat kecantikan untuk hewan; layanan ritel untuk alat kecantikan untuk manusia; layanan ritel yang berkaitan dengan alat
kecantikan untuk hewan; layanan ritel yang berkaitan dengan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir menampilkan
alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko grosir online yang
menampilkan alat kecantikan untuk hewan; layanan toko grosir online yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia;
layanan toko ritel menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel menampilkan alat-alat kecantikan untuk
hewan; layanan toko ritel on-line yang menampilkan alat kecantikan untuk manusia; layanan toko ritel on-line yang
menampilkan produk kosmetik dan kecantikan, pakaian dan aksesoris; layanan toko ritel online yang menampilkan alat
kecantikan untuk hewan; layanan toko ritel online yang menampilkan produk kosmetik dan kecantikan; penjualan ritel dan
grosir perlengkapan kecantikan; promosi penjualan yang berhubungan dengan kecantikan; riset pemasaran di bidang
kosmetik, parfum dan produk kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:12:32
540   EtiketDID2022067623

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKO PERUMAHAN FOREST HILL NO. 96  JL. Raya Dago,  Desa. Kabasiran,
Kec. Parung Panjang, Kab. Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16360

PT. MALATEX RUBBER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MALATEX sleep tight and sweet dreams
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Tulisan MALATEK (warna hijau tua), Daun besar diatas huruf L dan A berwarna hijau muda, dan diatasnya daun kecil

berwarna hijau tua, tulisan sleep tight and sweet dreams (warna Hitam)
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan kasur; Dasar kasur; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan

bantalan; bantal kasur; bantalan kasur dipasang; dasar kasur; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa,
kasur kapuk, kasur pegas/per; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur berkemah; kasur berkemah tiup; kasur
berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur
jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur tiup; kasur tiup untuk digunakan saat
berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara; kasur udara untuk digunakan saat berkemah;
kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel;
shikibuton [kasur jepang]; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; toppers kasur dipasang; yo
[kasur tradisional Korea]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:14:13
540   EtiketDID2022067624

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Grand Mall Bekasi Lt.1 Unit RKA 23 Jl. Jenderal Sudirman , Kota Bekasi, Jawa Barat
PT. RINGKAS MEDIA KREASINDO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ringkas + Logo R
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Gambar huruf besar R berwarna hijau singkatan dari kata Ringkas berwarna hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat tulis menulis kertas dan amplop; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas

sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat
kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil,
pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris,
penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat
pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem
untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan
alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan
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pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu
remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama,
lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer,
huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering
machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; 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; Busa berperekat untuk
alat tulis-menulis/ keperluan rumah-tangga; Map [alat tulis menulis]; Paket alat tulis-menulis terdiri dari kertas untuk menulis,
amplop, penanda, dan stensil; Perekat film untuk keperluan alat tulis-menulis/ rumah tangga; Tempat alat tulis menulis [set];
alat tulis menulis; bahan-bahan publikasi dan cetakan, yaitu, buklet, majalah, pamflet, laporan, buku pedoman, kartu resep,
brosur, berita berkala, alat tulis menulis; bahan-bahan untuk menjilid buku; majalah dalam bidang bola basket, katalog dalam
bidang bola basket, program-program permainan commemorative dan suvenir yang berkaitan dengan bola basket, kertas
yang digantung (paper pennants), alat tulis menulis, alat tulis menulis bertipe portofolio, kartu undangan, sertifikat yang telah
dicetak, kartu ucapan, kartu ucapan Natal, kartu ucapan liburan, lembar informasi statistik untuk topik-topik bola basket;
perekat untuk alat tulis menulis; pulpen untuk menandai [alat tulis menulis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:22:34
540   EtiketJID2022067625

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Pelangi Blok F No. 63, RT.013/RW.08, Lantai Dasar, Taman Palem Lestari,
Kelurahan Cengkareng Barat, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat 11730, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11730

PT. Anugerah Kasih Jernih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Jeurnée
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam - Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Iklan secara online melalui jaringan komputer; Jasa pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan melalui

online (internet); Jasa toko retail yang menjual kosmetik; Jasa toko ritel, baik secara konvensional maupun secara online;
Layanan toko ritel yang disediakan melalui Internet yang menampilkan kosmetik, sediaan perlengkapan mandi, minyak
esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Layanan toko ritel yang menampilkan kosmetik, sediaan
perlengkapan mandi, kit kosmetik, minyak esensial, masker kecantikan, sabun kosmetik dan shampoo; Manajemen Usaha;
Penyebaran bahan untuk iklan; Toko yang menjual kosmetik; iklan dan layanan pemasaran interaktif; jasa strategi pemasaran
melalui media sosial; layanan iklan dan pemasaran yang disediakan melalui media sosial; promosi usaha; publikasi barang
cetakan untuk keperluan periklanan dalam bentuk elektronik; publikasi materi cetak untuk tujuan periklanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:24:35
540   EtiketDID2022067626

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 800 North Lindbergh Blvd., 63167 St. Louis, United States of America
Bayer CropScience LP

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 :

: SERENADE SOIL ACTIV
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===fungisida, herbisida; sediaan untuk membasmi binatang perusak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:26:35
540   EtiketJID2022067627
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Indonesia Convention Exhibition, lantai 1, Jl. BSD Grand Boulevard, BSD
City, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten

PT Indonesia International Expo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ICE FOOD FEST + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mengorganisir pameran, pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; jasa-jasa organisasi

dan pameran-pameran dan pekan-pekan raya perdagangan untuk tujuan-tujuan komersial dan periklanan; layanan ritel atau
layanan grosiran untuk makanan dan minuman; layanan ritel untuk makanan dan minuman; manajemen usaha yang
berhubungan dalam mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan;
mempromosikan kepentingan komersial dan bisnis seniman pertunjukan yang disediakan oleh asosiasi untuk para
anggotanya; mengadakan pameran dagang untuk profesional industri dalam bidang produksi dan distribusi video online,
konten yang dihasilkan oleh pengguna, dan iklan online; mengatur dan melakukan pameran dan pertunjukan komersial;
mengatur, mempromosikan dan menyelenggarakan pameran, pameran perdagangan (tradeshows) dan acara-acara untuk
tujuan bisnis; menyediakan layanan konsultasi dan jasa konsultasi dalam melakukan pameran dagang, pameran (exhibitions)
dan pameran (expositions) untuk bisnis industri dan komersial; 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; organisasi acara, pameran, pameran dan pertunjukan untuk tujuan
komersial, promosi dan periklanan; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan
komersial; pengaturan dan penyelenggaraan konferensi komersial, perdagangan dan bisnis, pertunjukan, dan pameran;
penyelenggaraan pameran untuk tujuan komersial; sponsor promosi acara musik; sponsor promosi konser musik; toko; toko-
toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:35:22
540   EtiketDID2022067628

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Pergudangan Central Cakung Business Park Blok L No. 10, Jl. Cakung
Cilincing Km. 3 RT 001/010, Kel. Rorotan, Kec. Cilincing, , Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta, 14140

PT AMERTA KOSMETIKA TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FINDERS LAB
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aftershave; Air beling; Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Amplas

besi; 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 riasan; Bahan-
bahan pembersih untuk kaca; Balsam bayi (lilin lebah) tidak mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah
bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang
kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak
wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bubuk sampo;
Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse];
Busa pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; 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 rambut
(kosmetik); Cat alis; Cologne bayi; Deodorant stick; Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi;
Deterjen dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; 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
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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 amplas dari pasir; Kain penyeka [perlengkapan
mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah untuk kosmetik; Kapas yang
diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi; Kolonye; Kondisioner;
Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik
highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik
untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut;
Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim
balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim dan minyak
untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik);
Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim mata;
Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim
pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit
untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat untuk digunakan
dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi; Krim untuk
mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim
untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk
digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion, susu
dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur; Kuku
buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion 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 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 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 botol bayi; Pembersih kaca; Pembersih karpet; Pembersih kulit non medis;
Pembersih make-up; Pembersih makeup all-in-one; Pembersih mobil; Pembersih serba guna; 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 ruangan; Pengharum ruangan yang disemprotkan; Penguat kuku dan pembersih cat kuku;
Penguat warna pada kain; Penjernih; Pensil highlighter (kosmetik); Pensil untuk bibir; Penyegar kain untuk keperluan binatu;
Penyegar lemari pakaian; Penyegar nafas tidak mengandung obat; Penyegar ruangan; Penyegar udara ruangan; Perangkat
dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh; Perangkat dan set hadiah yang berisi
produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak esensial; Perasa untuk kue [minyak
esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona
mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip
dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi
untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih
lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan
kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-
obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk
perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk
penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga, buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian;
Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun
Batang; Sabun 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;
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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 buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga;
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 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 memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk
menata rambut; Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk
menghilangkan kerak air untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan
dan menggosok kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah;
Sediaan-sediaan antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak
mengandung obat; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-
medis; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Semir sepatu; 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); 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; 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 (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik);
Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan
dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing
(malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion
pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk
menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk
dibersihkan; agen pembilas pencuci piring; agen pembilas untuk cucian; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air
linen beraroma; air mawar [sulingan herbal]; air parfum; 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;
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 parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan
pembersih untuk membersihkan permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk
digunakan dalam pembersihan ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; bahan-bahan dan sediaan pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi
tubuh; baju-baju bayi yang diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-
medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa
balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan
medis; band abrasif; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan
kapas untuk menghilangkan make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan
sediaan toilet; bantalan pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet
articles), yaitu, sabun dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik];
basma untuk keperluan kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat;
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batu apung; batu apung buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur
[astringen]; batu keramik beraroma; 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 mobil; cairan
pembersih kering; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok
elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; 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 untuk pembersih injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat
kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku gel; cat 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 kaki; deodoran untuk manusia; 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 mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; 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 tujuan pembersihan, selain
untuk digunakan dalam operasi manufaktur; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de toilette;
eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal untuk
keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut; emolien
rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi
wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik;
grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; 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 reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan
krim untuk mandi shower; kain abrasif; 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
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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 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 polishing; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik;
kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi,
maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri
dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata, gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata;
kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; komposisi
abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk
keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut,
pewarna rambut; kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai
kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu,
lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik
dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up];
kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik
non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir
surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk
bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik
untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih
tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu,
lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik
yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat;
kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun
untuk keperluan kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk
keperluan kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk
keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim 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 malam
[kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-
obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim setelah dicukur; krim setelah matahari; krim siang; krim
tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan; krim tangan
kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tanning
diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk
mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh kosmetik; krim tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit; krim untuk mandi; krim
untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim untuk menghindari kulit
terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim
untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh;
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk keperluan kosmetik;
krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang hilang; krim, losion dan
gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan bubuk; kuku buatan
dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko [fumigasi dupa untuk kamar
wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk peralatan sterilisasi ultrasonik
gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang
noda warna; lilin bahan kulit; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin obat menghilangkan rambut; lilin
pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin pijat, selain untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin
untuk keperluan kecantikan; 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
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pelembab kulit [kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan
untuk wajah; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik;
losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh
dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah
untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu,
dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion
berjemur kosmetik; lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set;
lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-
bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik;
lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk
melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat;
lotion pengencang untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk
keperluan kosmetik; lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion
perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion
rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari;
lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah,
tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-
up dasar bedak dalam bentuk bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up
mengeluarkan susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk
compacts; make-up untuk wajah dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi;
manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker
lumpur 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; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan
dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan
menyinari sediaan daun tanaman; membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses
pembuatan; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; memijat minyak
dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus
kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak
after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi;
minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa
canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak
esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan
binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk
beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap
makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan
pribadi; minyak esensial untuk penggunaan rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria;
minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian]; minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik
untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk
penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk
keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan
medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-
obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak
penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari; minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari;
minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut
kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah
matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan
kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan;
minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan
pembersihan; minyak wajah; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak,
losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak
perawatan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse
perawatan kulit; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata
rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat
menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat
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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 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; pelindung bibir non-obat; pelindung
matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pelunak kutikula; pembentuk
garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah menggunakan pewangi; pembersih
berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan tidak mengandung obat; pembersih
dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih karang gigi (tidak mengandung obat);
pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih rumah tangga; pembersih saluran
alkali dalam bentuk padat; 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 tangan; pembersih tata rias wajah,
pembersih kosmetik; 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; 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 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 mata, bukan untuk tujuan medis;
penetral bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel
kulit (peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang
cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku;
penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda
hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata; penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau
rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil
make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel
untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman
[minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas, bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara
disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab;
penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa
makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam bentuk
semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin; perekat
kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda; perekat
untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan
bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat
untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-
adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona
mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan
kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik;
pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi 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 untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar;
pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik];
potpourris [wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk
mandi dan mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat
pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik;
preparat pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan
sediaan kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan
sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
merawat tubuh dan kulit; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik
dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk
pembersih rumah tangga; produk pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk
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merawat dan membersihkan kulit; produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat;
produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk
wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk
perawatan wajah [kosmetik]; produk sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk
wewangian yaitu kolonye; produk yang tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan
kosmetik; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan
termasuk buluh; rendam kaki tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput
laut untuk digunakan dalam tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan
untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam;
sabun cair untuk 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 tangan;
sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan pribadi; sabun kosmetik;
sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; 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
pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak mengandung obat
untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun
toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun
untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan rumah tangga; sabun untuk perawatan
tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet 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 ketombe tanpa obat; sampo rambut 3-in-1; sampo
tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-
kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk 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 atau cairan untuk
menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk
mandi; 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 furbishing; sediaan
gerusan; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk 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 diwajah; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan
mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan
mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan
mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan
rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan
obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan;
sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih
pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan
pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan
kaca depan; sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan pembersihan
lantai; 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 mobil; 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 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
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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 pengasah; sediaan
pengasahan; sediaan pengencangan payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan
pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan
pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang
rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan
lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan
perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan
perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku
kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan
perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar
tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu
Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata,
bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu
sabun mandi, losion, krim dan sampo; sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan
perawatan matahari bukan medis; sediaan perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan rambut; sediaan
perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan
rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk
keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan pertumbuhan kembali rambut
kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut;
sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan
setelah-cukur; 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 untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari;
sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan
gigi; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan rambut; sediaan untuk
membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah
kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan
rambut; sediaan untuk membuka blokir pipa limbah; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; 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 perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala
dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang
tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi (toilet preparations) yang tidak mengandung obat;
sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat
rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan
yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur;
sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk
melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat kulit; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse, untuk digunakan
sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok dan membuang
lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-
sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan pembersih
kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar
kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat untuk kulit,
mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir dan lilin sepatu; semir furnitur;
semir gigi; semir mobil; 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; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan
kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata;
serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum
mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif
hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah;
shampo dan kondisioner hewan peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan, 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
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lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta gigi; strip wajah untuk menghilangkan
sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman; sumbu diresapi dengan wewangian
untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu almond untuk keperluan kosmetik;
susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu
pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan toilet; susu pembersih untuk
perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu setelah matahari; susu
setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah dan lotion; susu wajah
dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; tabir surya; tabir
surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya tahan air; tabir surya untuk
keperluan kosmetik; tablet 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; terpene [minyak esensial]; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu bayi
sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu bayi
untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan larutan pembersih; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan
kosmetik; tisu diresapi dengan pembersih kulit; tisu diresapi dengan preparat anti-keringat untuk penggunaan pribadi; tisu
diresapi dengan sediaan berjemur; tisu diresapi dengan sediaan deodoran untuk penggunaan pribadi; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu diresapi dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan; tisu
diresapi dengan sediaan pembersihan pribadi; tisu diresapi dengan sediaan pembersihan untuk hewan peliharaan; tisu
diresapi dengan sediaan perawatan kulit; tisu kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kertas diresapi untuk membersihkan
piring; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu pembersih kulit yang sudah
direndam sebelumnya; tisu pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; tisu sekali pakai
diresapi dengan bahan kimia pembersih atau senyawa untuk kebersihan pribadi; tisu sekali pakai diresapi dengan bahan kimia
pembersih atau senyawa untuk keperluan industri dan komersial; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk
digunakan pada wajah; tisu yang diresapi dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu yang diresapi
dengan pembersih kulit; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan membersihkan pribadi atau
losion kosmetik; tisyu bayi; toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan
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 alami; wewangian dan dupa; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian kayu
cedar; wewangian sintetis; 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]; zat pengering untuk
mesin pencuci piring===
===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; penyediaan jasa konsultasi,
informasi, dan penasehatan bisnis yang terkait dengan kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:43:42
540   EtiketDID2022067629

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Balongrejo desa kedung ringin kec Beji Kab Pasuruan Jawa Timur, Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur

PT Universal Surfesindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: estilo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah, Abu-abu
511 Kelas Barang/Jasa : 16
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton dan/atau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;

Bahan kemasan dalam bentuk laminasi kertas kardus karton danlatau plastik untuk pembuatan kemasan wadah dan dus;
Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik;
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Bahan kemasan dari kertas, kardus, karton dan/atau plastik; Bahan kemasan untuk makanan terbuat dari kertas dan plastik;
Kantong dan wadah dari kertas untuk pengemasan; Kantong dari bahan sintetis untuk pembungkus dan pengemasan;
Kantong kertas dan plastik untuk pengemasan; Kantong pembawa (sekali pakai) terbuat dari kertas atau plastik; Kantong
plastik PP; Kantong plastik klip; Kertas, kardus, dan barang-barang yang terbuat dari bahan-bahan ini, tidak termasuk dalam
kelas-kelas lain, yaitu kertas cetak dan foil plastik dan kertas release untuk menutupi atau menata permukaan benda kerja
atau perabotan; Kotak dari kardus atau kertas; Kotak terbuat dari karton; Laminasi kertas, kardus, karton dan/atau plastik
untuk membuat kemasan, wadah dan boks; Wadah dan pengemasan kertas, kardus atau karton; bahan kemasan karton;
bahan kemasan terbuat dari pati; bahan kemasan yang terbuat dari kertas daur ulang; bahan kemasan yang terbuat dari
kertas, kardus atau plastik, termasuk tas, lembaran, baki dan kotak; bahan pengemasan dalam bentuk material komposit
kertas, kardus, karton dan/atau plastik; bahan pengemasan dan pembungkus yang terbuat dari karton, kertas dan plastik;
kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk
kemasan barang dagangan; kantong [amplop, kantong] dari plastik untuk kemasan; kantong [amplop, kantong] kertas untuk
kemasan; kantong belanja dari plastik; kantong dari karton; kantong dari kertas atau plastik; kantong dari kertas untuk
kemasan; kantong dari plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk kemasan; kantong kertas atau plastik untuk
kemasan; kantong kertas untuk kemasan; kantong plastik; kantong plastik (keresek); kantong plastik PE; kantong plastik untuk
kemasan; kantong plastik untuk pengepakan dan pengemasan; kantong sekali pakai untuk kemasan instrumen yang
disterilkan; kemasan; kemasan [bantalan, isian] bahan kardus; kemasan kardus; kemasan kardus; kemasan kertas dan wadah
untuk makanan dan minuman terdiri dari bahan yang dirancang untuk mengurangi efek buruk terhadap lingkungan; kemasan
wadah kertas; kemasan wadah kertas atau karton; kemasan wadah selulosa yang diregenerasi; kertas dan plastik untuk
kemasan; kertaskertas kemasan; kotak kardus dilipat; kotak karton untuk kemasan industri; kotak kemasan kardus; kotak
kemasan kardus dalam bentuk dilipat; kotak kemasan kardus dalam bentuk yang dibuat-buat; kotak kemasan kertas; kotak
kertas yang bisa dilipat; kotak-kotak terbuat dari bahan kertas atau kardus; pengemasan wadah kardus; wadah dari kertas
untuk kemasan; wadah kemasan industri dari karton; wadah kemasan industri dari kertas dan karton; Bahan kemasan untuk
makanan terbuat dari kertas dan plastik; Bahan kertas, karton dan plastik untuk membungkus dan mengemas; Bahan-bahan
pengepak terbuat dari karet atau plastik; Barang-barang cetakan, tabloid, kertas, kertas kado, kertas ìtissue kering, kertas
sampul, kertas stensil, kertas karbon, ìkarton dan barang - barang yang terbuat dari bahan - bahan ini, ìformulir,surat-surat
kabar, majalah, almanak, album, buku-buku, ìnote book, bahan - bahan untuk menjilid buku, tempat pensil, ìserutan pensil,
pensil, pensil warna, crayon, pensil tehnik, ìpulpen, spidol, pena, ballpoint, isi ballpoint, fiber tip ìmarker, kapur tulis, penggaris,
penghapus pensil, penghapus ìpulpen, cairan penghapus tulisan, staples,stapler, double clip, ìpaper clip, fastener (alat
pengikat surat - surat di dalam map ìterbuat dari logam), bak stempel, stempel, perforator (alat ìpelubang kertas), perekat/lem
untuk keperluan alat tulis menu- ìlis atau rumah tangga, alat-alat kesenian, kwas untuk cat, cat ìair, mesin tulis (mesin tik) dan
alat - alat kantor (kecuali ìperabot kantor), alat-alat pendidikan dan pengajaran, potongan ìorgan tubuh untuk keperluan
pengajaran, papan tulis, penahan ìbuku, bahan - bahan plastik untuk pembungkus, kantong plastik, ìkartu-kartu main,kartu
remi, kartu domino, kartu kwartet, kartu ìceki, kartu - kartu ucapan, kartu - kartu undangan, kartu pos, ìbrosur, kartu nama,
lukisan, potret, foto - foto, perangko, ìkertas bergambar, poster, pamflet, map, ordner, amplop, pita ìmesin tik, pita printer,
huruf - huruf cetak, klise - klise, ìpeta/atlas, globe (bola dunia), popok bayi terbuat dari kertas ìyang dapat dibuang,numbering
machine (alat pemberi nomor),papan ìnama, kantong plastik, sampul plastik.; 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 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 kantong semen dari plastik; kertas dan plastik untuk
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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

05/09/2022 18:55:28
540   EtiketDID2022067631

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Ruko Forest Hill No.  96   Jl, Raya Dago Desa.  Kabasiran Kec. Parung Panjang Kab,
Bogor, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, 16360

PT. MALATEX RUBBER INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Malasoft comfort whenever sleeping
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kenyamanan kapanpun tidur
591 Uraian Warna : Hijau tua, hijau muda, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bantalan kasur; Dasar kasur; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan

bantalan; bantal kasur; bantalan kasur dipasang; dasar kasur; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa,
kasur kapuk, kasur pegas/per; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis; kasur berkemah; kasur berkemah tiup; kasur
berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper; kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur
jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex; kasur tiup; kasur tiup untuk digunakan saat
berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara; kasur udara untuk digunakan saat berkemah;
kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan medis; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel;
shikibuton [kasur jepang]; tempat tidur bulu [toppers kasur]; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; toppers kasur dipasang; yo
[kasur tradisional Korea]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 18:56:51
540   EtiketDID2022067632

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CENGANG , RT 06 / RW 06 , SEDAYU , SAPURAN , WONOSOBO, Kabupaten
Wonosobo, Jawa Tengah, 56375

MUHAMAD ROBIT MUKTAFI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AYAM GEPREK BILQIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah biru kuning orange putih hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:04:13
540   EtiketDID2022067633

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Wijaya Grand Center Blok C 33 - 34 Jl. Wijaya II , Kota Administrasi
PT. BOGA INTI
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Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUSHI HEMATO PLATTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Abon ikan; Abon ikan tongkol; Asam pedas Ikan Baung; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan ayam; Bakso tahu

dengan ikan dan/atau ayam; Cacak Ikan; Dadih ikan keju; Dendeng ikan; Fish maw (olahan dari ikan); Gulai Ikan Patin; Gulai
Tepek Ikan; Gulungan (lumpia) ikan atau ayam; Haddock (ikan) asap; Ikan (dalam bentuk) batangan; Ikan Asap Selais; Ikan
Asin Richa; Ikan Bakar Bandeng; Ikan Bakar Manokwari; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Beku; Ikan Bungkus; Ikan Cuka; Ikan
Dabu Dabu, diolah; Ikan Dole; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Jelawat; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Kembung Asam Pedas; Ikan
Komu Asar; Ikan Kuah Belimbing; Ikan Patin Bumbu Acar; Ikan Salem; Ikan Tude; Ikan Tuna; Ikan Tuna Cabai; Ikan Uilulia,
diolah; Ikan cakalang asap; Ikan crispy; Ikan dori goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Ikan jebung bakar; Ikan kaleng; Ikan
olahan dalam kaleng; Ikan pari lempah kuning; Ikan tenggiri asam pedas; Ikan tenggiri bakar; Ikan tenggiri lempah kuning;
Ikan teri pedas; Ikan tuna, diawetkan; Ikan, daging, unggas dan sayuran kalengan; Kaldu ikan; Keumamah Ikan Kayu; Kezuri-
bushi (serpihan daging ikan yang dikeringkan); Kripik ikan; Mackerel (ikan) asap; Makanan batangan dan makanan ringan
batangan berbahan dasar sayuran; Makanan genggam yang dibekukan, disiapkan atau dikemas dengan bahan utama daging,
ikan, unggas atau sayuran; Makanan kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama ikan; Makanan kemasan yang terutama
terbuat dari ikan, semua diawetkan, dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; Makanan olahan dengan protein
tambahan terutama terdiri dari daging, ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Makanan
porsi kecil yang utamanya terdiri dari daging, ikan, ham, unggas dan atau sayuran; Makanan ringan 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 sayuran; Makanan yang didinginkan yang terutama mengandung ikan, daging, dan unggas; Makanan
yang diolah dari ikan; Makanan yang terbuat dari daging dan ikan; Onigiri Ikan; Pasta ikan; Pasta makanan yang terbuat dari
ikan; Potongan daging ikan tanpa tulang; Produk ikan yang dibekukan; Produk makanan vegetarian, yaitu, pengganti daging
dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan berbasis kedelai yang digunakan sebagai
pengganti susu; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Salmon (ikan) asap; Sate Ikan; Sea bass
(ikan), tidak hidup; Sea bream (ikan), tidak hidup; Sediaan Trout (ikan) laut; Sediaan hidangan ikan; Sediaan hidangan yang
terutama terdiri dari ikan; Sediaan telur ikan; Sediaan telur salmon (ikan) laut; Silver carps (Ikan), tidak hidup; Sup Ikan Batam;
Tahu kering dengan ikan/ayam; Trout (ikan) asap; Trout (ikan), tidak hidup; Tuna (ikan), kalengan; Tuna (ikan), tidak hidup;
Woku Balaga Ikan Mas; abon ikan; abon tulang ikan; acar (ikan) herring; acar ikan; bahan makanan berbahan dasar ikan;
bahan makanan siap saji yang terutama terbuat dari daging, ikan, unggas, hewan buruan atau sayuran, semua diawetkan,
dikeringkan, didinginkan, dibekukan atau dimasak; bakso ikan; bakso ikan udang; bakso ikan yang digoreng; bakso ikan yang
tidak digoreng; bakso isi daging ikan cincang; bakso sosis ikan; bakso tahu ikan; bakso telur ikan; cod (ikan), tidak hidup;
daging atau ikan kalengan; daging kaleng, ikan, sayuran dan buah-buahan; daging, ikan, unggas dan binatang buruan;
dendeng ikan; fillet haddock (ikan); fillet ikan; fillet ikan teri; gravlax (hidangan dari ikan salmon); hasil olahan ikan untuk
makanan manusia; hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan dan makanan laut; ikan  dimasak; ikan  yang diawetkan
atau diolah (diasap/diasinkan); ikan asap; ikan asin; ikan bawal dalam kaleng, diasinkan; ikan bawal yang dikeringkan dan
dimasak, dieskan, diawetkan; ikan beku; ikan dan kentang goreng; ikan dan kerang yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan
dan kerang yang hidup); ikan dan krustasea yang bisa dimakan (tidak hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng
rempah; ikan herring, tidak hidup; ikan kering; ikan rebus dan kering; ikan suwir goreng; ikan teri asin; ikan teri, diolah; ikan
teri, tidak hidup; ikan, diawetkan; ikan, diolah; ikan, kaleng; ikan, tidak hidup; jeli ikan; kakap merah (ikan), tidak hidup; keripik
ikan; klipfish [ikan cod asin dan kering]; kroket ikan; kue ikan; kue ikan thailand; makan malam pra-paket yang terdiri terutama
dari ikan; makanan beku terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan berbahan dasar  daging; makanan
berbahan dasar ikan; makanan berbahan dasar sayuran; makanan dingin terutama terdiri dari ikan; makanan dingin yang
sebagian besar terdiri dari ikan; makanan kemasan dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan
kemasan untuk anak-anak dengan bahan utama daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan kemasan yang terutama terdiri
dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan laut beku; makanan olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau
sayuran; makanan pembuka yang terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan penutup terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pra-paket yang terutama terdiri dari ikan; makanan ringan berbahan dasar
daging; makanan ringan berbahan dasar ikan; makanan ringan berbahan dasar sayuran; makanan ringan terutama terdiri dari
daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah atau sayuran; makanan yang disiapkan
dari ikan; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam
yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; minyak ikan paus untuk keperluan kuliner; minyak ikan paus untuk
makanan; minyak ikan yang dapat dimakan untuk keperluan kuliner; minyak nabati yang berasal dari ikan [selain minyak ikan
cod]; mousses ikan; nugget ikan; olesan berbahan dasar ikan; pasta ikan; pasta ikan teri; pengganti makanan, yaitu pengganti
daging nabati, pengganti ikan nabati, dan pengganti daging ayam nabati; pepes ikan; produk ikan asap; produk ikan kaleng;
produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan yang terbuat dari ikan; produk olahan ikan
dalam botol; produk-produk berbahan dasar daging ikan; rollmops (ikan fillet); roti burger ikan; salmon (ikan), kalengan;
salmon (ikan), tidak hidup; sarden (ikan), bukan hidup; sarden (ikan), kalengan; sediaan Ikan; serpihan ikan kering [furi-kake];
sosis ikan; steak ikan; sup ikan; surimi (daging ikan yang dilumatkan); sweetfish (ikan), tidak hidup; swordfish (ikan), tidak
hidup; tajine [hidangan daging, ikan atau sayuran]; telur ikan, diolah; tepung ikan untuk makanan manusia; terrines (hidangan
berbahan dasar ikan); tiraditos (Ikan laut yang dipotong, hidangan khas peru]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:04:54
540   EtiketDID2022067634
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mall Taman Palem Lt 2 Blok A No 37, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta
PT. Total Mulia Solusindo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NERVIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru Tua dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 2
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pelapis (cat); Bahan pelapis untuk penutup atap, bahan pelapis cat; Cat; Cat putih (pewarna atau cat); Cat semprot;

Cat untuk bangunan; cat *; cat air; cat air [cat]; cat anti bocor; cat anti karat; cat berwarna untuk bagian luar bangunan; cat
dasar; cat eksterior; cat interior; cat pelapis anti bocor; cat pelindung segala cuaca; cat rumah; cat tahan air; cat tahan panas;
cat tembok; cat untuk lantai beton; cat-cat pelapis untuk anti kebocoran pada atap-atap rumah / atap-atap bangunan; cat-cat
pelapis untuk genteng-genteng; cat-cat pelapis untuk talang-talang air; pelapis [cat]; pelapis anti karat; pelapis anti-karat [cat];
pelapis epoksi untuk lantai beton; pelapis tahan cuaca [cat]; pelapis untuk atap rumah [cat]; zat anti karat===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:06:18
540   EtiketDID2022067635

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Wijaya Grand Center Blok C 33 - 34 Jl. Wijaya II, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

PT. BOGA INTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUSHI HEMATO PLATTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue-kue kering berbahan dasar dari beras; Minuman serbuk berbahan dasar campuran buah beri; Sushi; cokelat yang

mengandung susu; cuka sushi; es krim; makan siang dalam kotak yang utamanya terdiri dari sushi; minuman berbahan dasar
kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh ditambah buah segar, boba, dan krim busa manis; permen;
sushi futomaki; sushi hosomaki; sushi maki; sushi nigiri; sushi norimaki; sushi temaki; sushi uramaki; wafel===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:08:53
540   EtiketJID2022067636

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kompleks Wijaya Grand Center Blok C 33 - 34 Jl. Wijaya II, Kota Administrasi
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12160

PT. BOGA INTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muhammad Aris Marasbessy S.H.,M.H
Jalan Percetakan Negara XI.A No 18 Rt 013 Rw 05

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUSHI HEMATO PLATTER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:09:01
540   EtiketDID2022067637

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN POLOREJO KAVLING 1, PURWOSARI, PURWOSARI, KABUPATEN
PASURUAN, JAWA TIMUR, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur, 67186

PT SUMBER BENING LESTARI
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Gandisa
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah,Putih, Hijau Muda, Hijau Tua, Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air botolan; Air pegunungan; air dalam kemasan; air mineral; air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:19:55
540   EtiketDID2022067638

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Korelet No. 88 Desa Ranca Kelapa, Kec. Panongan, Kabupaten Tangerang,
Banten, 15710

Steven Haryanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ANAK BOS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dengan latar belakang abu-abu dan bayangan merah. Pada kemasan produk, terdapat varian logo untuk rasa berbeda-

beda dengan bentuk persis sama namun variasi warna hijau/oranye/coklat, ungu dengan latar belakang abu-abu/kuning/hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan; minuman berbahan dasar buah; minuman es buah; minuman jeli; minuman jeli herbal, bukan

untuk keperluan medis; minuman rasa buah; minuman ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:25:52
540   EtiketJID2022067639

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM MM, BLOK L4, NO.47, RT/RW. 013/007, UJUNG MENTENG, CAKUNG,
JAKARTA TIMUR, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta

ERWIN FAUZI ARFIANSYAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: nouRez AESTHETIC
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : KUNING , MERAH MUDA, PINK, PUTIH, HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; Klinik medikal; Layanan Klinik Dokter Spesialis Kulit dan Kelamin; Perawatan kebersihan dan kecantikan

bagi manusia; Perawatan kecantikan; jasa kecantikan, yaitu layanan dermatologi estetika dan layanan dermatologi kosmetik;
jasa klinik; jasa perawatan pribadi (perawatan medis, kesehatan, kebersihan dan perawatan kecantikan); jasa spa, yaitu, jasa
kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan rohani; jasa yang berkaitan
dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang perawatan tubuh dan kecantikan; konsultasi kecantikan; layanan ahli
kecantikan; layanan kecantikan; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan klinik bedah plastik dan kosmetik; layanan klinik
kesehatan; layanan klinik perawatan medis dan kesehatan; layanan konsultasi dan nasehat di bidang perawatan kecantikan
dan tata rambut; layanan perawatan kecantikan; layanan perawatan kesehatan dan kecantikan yang disediakan oleh sauna,
salon kecantikan, sanatorium, salon tata rambut dan panti pijat; layanan salon kecantikan; layanan terapi kecantikan;
memberikan informasi terkait layanan produk medis; memberikan informasi terkait layanan salon kecantikan; menyediakan
informasi dalam bidang kecantikan, kosmetik, produk perawatan tubuh dan perawatan kulit; menyediakan informasi kecantikan
atau estetika; penyediaan layanan sauna, salon kecantikan, penataan rambut dan pijat; perawatan kesehatan dan kecantikan;
salon estetika===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:29:04
540   EtiketJID2022067641

730 Nama Pemohon : Lira Krisnalisa
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Alamat Pemohon : Jl. Pangarang Dalam IV Nomor 103/17B, RT 004, RW 009, Kelurahan Cikawao,
Kecamatan
Lengkong, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat 40261, Kota Bandung, Jawa Barat,
40261

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 :

: Jenna and Kaia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko pakaian eceran; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual

pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan toko ritel
menampilkan pakaian; penjualan busana muslim melalui internet / online; toko busana muslim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:32:47
540   EtiketJID2022067642

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Indonesia Convention Exhibition, lantai 1, Jl. BSD Grand Boulevard, BSD
City, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten

PT Indonesia International Expo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ICE FOOD FEST + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Orange
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; Mengatur dan menyelenggarakan pelatihan lokakarya; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Pengaturan dan
penyelenggaraan pertunjukan, konser, kontes, permainan, konser dan tur, semua untuk tujuan hiburan atau pendidikan;
Pengaturan pertunjukan untuk tujuan hiburan; jasa-jasa pengaturan/organisasi pertunjukan acara musik; konsultasi yang
berkaitan dengan mengatur dan melakukan kongres; konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan konser;
konsultasi yang berkaitan dengan mengatur dan melakukan lokakarya pelatihan; mengatur dan melakukan konser; mengatur
dan melakukan konser musik; mengatur dan memimpin kongres; mengatur dan mengadakan konferensi bisnis; mengatur dan
menyelenggarakan konferensi; mengatur, memimpin dan mengatur konferensi, kongres, kolokium, lokakarya [pelatihan],
seminar dan simposium; mengatur, memimpin dan menyelenggarakan lokakarya pelatihan; mengatur, memimpin, dan
mengatur kongres; menyediakan fasilitas dan layanan rekreasi; menyediakan fasilitas rekreasi; menyediakan fasilitas untuk
keperluan hiburan, rekreasi dan pendidikan; organisasi dan presentasi pertunjukan kompetisi, permainan, konser dan acara
hiburan; organisasi dan presentasi pertunjukan langsung; organisasi peragaan busana untuk tujuan hiburan; organisasi
pertunjukan; organisasi pertunjukan [layanan impresario]; organisasi pertunjukan budaya; organisasi pertunjukan dan konser;
organisasi pertunjukan hiburan; organisasi pertunjukan langsung; organisasi pertunjukan musik live; organisasi pertunjukan
panggung; organisasi pertunjukan pendidikan; pengaturan dan penyelenggaraan festival===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:36:51
540   EtiketJID2022067643

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Graha Irama Lt. 10, Jl. HR. Rasuna Said Kav 1-2, Blok X-1, Kuningan Timur,
Setiabudi, Jakarta Selatan 12950, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12950

PT. Pharma Safe Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: PharmaPlus
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Apotek; Klinik medikal; layanan apotek apotek; layanan klinik kesehatan; layanan klinik medis; layanan klinik perawatan

medis dan kesehatan; layanan perawatan medis disediakan oleh klinik dan rumah sakit; menyediakan informasi di bidang
layanan medis, layanan klinik medis, rawat inap, pemeriksaan fisik, kedokteran gigi, layanan farmasi untuk resep kecantikan
atau sediaan medis; persiapan resep di apotek; persiapan resep oleh apoteker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:38:11
540   EtiketDID2022067644

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Rappang Barat RT/RW:000/000. Kel/Desa: Rappang Barat, Kec: Mapilli, Kab.
Polewali Mandar, Prov. Sulawesi Barat, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat,
91359

RASNAWATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Nonamalolo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Biru, Merah, Kuning, Biru, Ungu, Pink, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bedak padat untuk wajah; Gel untuk mandi; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim matahari (tidak untuk

penggunaan medis); Krim pelindung sinar UV; Krim tabir surya; Krim untuk mandi; Krim untuk tumit; Krim wajah (kosmetik);
Losion anti-penuaan; Losion menghapus make-up; Losion pelindung sinar UV; Losion pijat wajah; Losion untuk wajah; Lotion
pelindung sinar ultra-violet; Masker wajah (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pomade bibir; Sabun Kecantikan
(kosmetik); Sabun Mandi; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan mandi; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum kecantikan (kosmetik); Tabir surya yang disemprot; Toner (cairan penyegar wajah)
kosmetik; balm cukur; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bedak mandi; bedak tabur; bedak tubuh untuk keperluan
kosmetik; bedak wajah ditekan; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi untuk keperluan
kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik; busa cukur; busa mandi; busa
pembersih; busa pembersih kulit; dasar bedak untuk kulit; deodoran; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh
[wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; emolien kulit; emolien kulit untuk
keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi wajah; esensi badian; foundation cair; garam mandi; garam mandi tanpa
obat; gel cukur; gel kecantikan; gel kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi, krim dan
minyak; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pra-cukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel
tanpa obat; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk wajah; gel untuk
wajah tidak mengandung obat; kondisioner kain; kondisioner sampo; kosmetik; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dan
make-up; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat; kosmetik untuk digunakan pada kulit; krim after-
shave (non-obat); krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim
anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim aromaterapi; krim bibir; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan
dan tubuh; krim kecantikan; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kulit; krim
kulit dalam bentuk cair dan padat; krim malam; krim mandi; 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 [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pemoles; krim pemutih kulit; krim pengurang
bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim pra-cukur; krim setelah dicukur; krim siang;
krim tabir surya; krim tangan; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh;
krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim wajah; krim wajah
tidak mengandung obat; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; lipstik; losion dan semprotan untuk kulit (non-
medis); losion kosmetik; losion setelah bercukur; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh
bayi; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion dan
krim tubuh beraroma; lotion kecantikan; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih kulit; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion tahan usia; lotion
tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk
wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up mengeluarkan
susu, gel, lotion dan krim; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah dan
tubuh; mandi busa bayi; maskara; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker pelembab kulit; masker pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk
wajah; masker pembersihan; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi tanpa obat; paket
kosmetik wajah; parfum; pasta gigi cair; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab tubuh; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelindung bibir non-obat;
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pembersih kulit; pembersih wajah; pembersih wajah tidak mengandung obat; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir;
pemolesan pemerah pipi; pemutih kuku; pencerah kulit; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; penggosok
(scrub) wajah tidak mengandung obat; pensil eyeliner; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; peralatan mandi tanpa obat;
perona pipi; primer make-up; produk sabun; sabun almond; sabun batangan untuk mandi; sabun cair; sabun cair untuk mandi;
sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cukur; sabun krim tubuh; sabun lidah
buaya; sabun mandi; sabun mandi cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun non-obat; sabun non-obat
untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh tanpa obat; sabun wajah; sabun wangi; salep kulit pelembab
[kosmetik]; sampo; sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk rambut manusia; sediaan cukur; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa tanpa obat; sediaan mandi tanpa
obat; sediaan menghapus make-up; sediaan pembersih wajah; sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan
pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk kulit;
sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kulit; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan
perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit;
sediaan tata rias; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan
rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum untuk wajah tidak mengandung obat; shampoo pH netral; shampoo pH seimbang; stiker seni tubuh; susu kecantikan;
susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu tubuh; toner kulit; toner kulit non-obat; toner untuk wajah tidak
mengandung obat; tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:43:29
540   EtiketDID2022067645

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Perum Tiban Taman Sari, Jl. Taman Sari Blok A No.139, Tiban Baru, Kecamatan
Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau, 29424, Kota Batam, Kepulauan Riau,
29424

Irfi Ismail

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 :

: STEORRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Cairan untuk menyetrika; Cologne bayi; Pelembut kain untuk kegunaan cucian; Penyegar lemari pakaian; Sampo; Tisu

yang diresapi dengan wangi-wangian; colognes, parfum dan kosmetik; deodoran tubuh [wewangian]; krim pelembab, lotion
dan gel; lotion aromaterapi; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion untuk perawatan tubuh; lulur; lulur kosmetik; minyak
aromaterapi; minyak aromatik untuk mandi; minyak esensial alami; minyak pijat; minyak pijat tubuh; parfum dalam bentuk gel;
parfum dalam bentuk padat; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab untuk
wajah, badan, tangan dan kaki; produk wewangian; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh;
sachet parfum; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil; semprotan kamar beraroma; semprotan
tubuh beraroma; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:48:12
540   EtiketDID2022067647

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Golf V No. 59 BGM PIK, RT/RW. 006/005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Ayu Laurimba Tio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINDEX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, 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 dengan RFID; Dompet paspor; Dompet; Ransel; Tas-
tas; bagasi; dompet kecil; koper; koper dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; payung dan payung
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matahari; tas bepergian; tas kantor; tas tangan; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis;
Label bagasi; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa jas; Ransel; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk
kantong; 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 kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas pinggang; Tas untuk alas kaki; Tas-tas;
Tempat kartu kredit; Tempat kemeja; dompet; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet kunci; dompet saku; eco-bags
[tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; gantungan kunci; gendongan untuk menggendong bayi; kantong
(tas) anti air; kantong gendongan bayi; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas
pembawa kayu; kasing kulit; koper; koper bermotor; koper dan tas bepergian; koper gulung; kotak make up; kulit; kulit dan kulit
imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu
kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit,
papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit imitasi; kulit poliuretan; kulit setengah jadi; label kulit; omamori-ire [tas pesona];
operator garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian dari kulit; payung; payung matahari; payung teras; pembawa garmen;
pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; penutup kain untuk tas travel; penutup payung; penutup tahan air
berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; portmanteaux; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel
sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; sporran; tag bagasi [leatherware];
tali bahu; tali kulit; tali pengikat; tali untuk bagasi; tas; tas anti air untuk olahraga air; tas belanja; tas belanja dengan roda
terpasang; tas belanja kanvas; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas beroda; tas buku sekolah; tas dengan teknologi
pemblokiran RFID; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas kecil
(tas) anti air; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas lipat; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa,
dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas perjalanan; tas pullman; tas
pundak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajutan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas
selempang untuk menggendong bayi; tas serba guna untuk membawa barang; tas surat; tas tahan air yang khusus dibentuk
untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas troli; tas untuk membawa sepatu; tas wanita; tas yang dilengkapi roda; tempat
kartu bisnis (dompet); wadah pengemasan dari kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:50:02
540   EtiketDID2022067648

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: NAGOYA NEWTOWN BLOK M NO. 3A RT/RW: 002/008 KEL.LUBUK BAJA KOTA
KEC.LUBUK BAJA, KOTA BATAM, Kota Batam, Kepulauan Riau

EDY SUSANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VERANEVADA +LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HIJAU – PINK - PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian Bawahan [pakaian]; Pakaian Bawahan untuk anak-anak; Pakaian bagian bawah piyama; Pakaian dinas seragam;

Pakaian luar; Pelindung telinga [pakaian]; Sepatu bot musim dingin; bagian atas sepatu; band leher [bagian dari pakaian];
bando [pakaian]; bando menjadi pakaian; bantalan penambah payudara yang tidak dapat dilepas [bagian dari pakaian]; bulu
[pakaian]; bulu menjadi pakaian; celana dalam [pakaian]; celana pendek anak laki-laki [pakaian]; cleat untuk melekat pada
sepatu olahraga; earbands [pakaian]; flat balet [sepatu flat]; foulards [artikel pakaian]; gussets [bagian dari pakaian]; gussets
for leotards [bagian dari pakaian]; gussets untuk celana ketat [bagian dari pakaian]; gussets untuk pakaian dalam [bagian dari
pakaian]; gussets untuk pakaian renang [bagian dari pakaian]; gussets untuk stocking [bagian dari pakaian]; ikat pinggang
uang [pakaian]; jaket [pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket menjadi pakaian; jeogori [pakaian dasar dasar dari pakaian
tradisional Korea]; kantong untuk pakaian; kerah [pakaian]; kombinasi [pakaian]; korset [pakaian dalam]; korset [pakaian
yayasan]; kostum rakyat [pakaian]; lidah atau tali tarik untuk sepatu dan sepatu bot; lis pinggiran sol untuk sepatu boot dan
sepatu; lis pinggiran sol untuk sepatu bot; magoja [Jaket luar Korea dikenakan di atas pakaian dasar]; maillots [pakaian
renang]; melampaui sepatu; muffs [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan dari bulu; pakaian bawahan rajut; pakaian bawahan
untuk wanita; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain; pakaian bermain one-piece; pakaian bulu; pakaian dalam; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dalam kertas; pakaian dalam panjang; pakaian dalam pria; pakaian dansa; pakaian dari bulu tiruan;
pakaian dari kulit; pakaian dari kulit atau imitasi dari kulit; pakaian dasar; pakaian denim; pakaian formal; pakaian golf, selain
sarung tangan; pakaian hamil; pakaian kasual untuk  bersantai; pakaian kendo; pakaian kering; pakaian kertas; pakaian linen;
pakaian luar; pakaian malam; pakaian mewah; pakaian militer; pakaian pas untuk pria; pakaian pengantin; pakaian
pengendara; pakaian pengendara sepeda; pakaian pria; pakaian renang one-piece; pakaian santai; pakaian santai untuk pria;
pakaian tidur bersalin; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk berselancar;
pakaian untuk judo; pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk seni
bela diri; pakaian untuk skating; pakaian untuk wanita; pakaian wanita yang pas di tubuh digunakan sebagai pakaian dalam;
pakaian yang mengandung zat pelangsing; pakaian, alas kaki, tutup kepala; pakaian, bukan pakaian pelindung, memasukkan
elemen atau bahan reflektif atau neon; paramentos [pakaian]; perangkat yang tidak tergelincir untuk sepatu; perlengkapan
besi untuk sepatu bot; sabuk kulit [pakaian]; sandal balet [sepatu dansa]; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan [pakaian];
selendang [pakaian]; sepatu; sepatu Latihan; sepatu atau sandal esparto; sepatu atletik; sepatu atletik untuk pelari; sepatu
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atletik untuk sepak bola; sepatu baseball; sepatu basket; sepatu bayi; sepatu bayi rajutan; sepatu bersepeda; sepatu bola voli;
sepatu boot bayi; sepatu bot *; sepatu bot berburu; sepatu bot kerja; sepatu bot memancing; sepatu bot militer; sepatu bot
semata kaki; sepatu bot tahan air untuk memancing; sepatu bot tentara; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu bot untuk
olahraga; sepatu bot untuk pengendara sepeda motor; sepatu bot untuk pria; sepatu bot untuk senam; sepatu bot untuk
wanita; sepatu bot wellington [wellies]; sepatu bowling; sepatu dan sepatu bayi; sepatu dansa ballroom; sepatu datar; sepatu
dek; sepatu formal; sepatu golf; sepatu gunung; sepatu gurun; sepatu hak tinggi; sepatu hak untuk alas kaki; sepatu hak untuk
sepatu; sepatu hak untuk sepatu bot; sepatu hak untuk sepatu bot dan sepatu; sepatu hak untuk stoking; sepatu handball;
sepatu hiking; sepatu hoki; sepatu kanvas; sepatu karet; sepatu kayu; sepatu keriting; sepatu kerja; sepatu kriket; sepatu kulit;
sepatu kulit domba; sepatu lari; sepatu mendaki; sepatu mengemudi; sepatu olahraga; sepatu panjat; sepatu pemancing;
sepatu pengantin wanita; sepatu renda; sepatu santai; sepatu tahan air; sepatu tap; sepatu tenis; sepatu trekking; sepatu
yoga; sisipan sepatu untuk tujuan non-ortopedi; sol untuk sepatu; sol untuk sepatu bot; sol untuk sepatu dan sepatu bot; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu golf; tas khusus diadaptasi untuk sepatu hoki; tas khusus diadaptasi untuk sepatu kriket; tas
khusus diadaptasi untuk sepatu sepak bola; tas khusus diadaptasi untuk sepatu ski; tas khusus disesuaikan untuk sepatu hoki
lapangan; tas sepatu hoki; tas sepatu hoki lapangan; tas sepatu kriket; tas sepatu sepak bola; topi kertas [pakaian]; topi pesta
[pakaian]; tubuh [pakaian]; valenki [sepatu boot yang terbuat dari bahan wol felt]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:52:00
540   EtiketDID2022067649

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: jl raya bandulan gang 8 perum metro residence h3, Kota Malang, Jawa Timur, 65146
hendi jaya pratama

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: kingwan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kingwan  merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bubuk susu kacang kedelai; Ekstrak susu kedelai; Makanan olahan dengan protein tambahan terutama terdiri dari daging,

ikan, binatang buruan unggas, buah-buahan, sayuran, telur atau produk susu; Minuman berbahan dasar beras (pengganti
susu), minuman berbahan dasar kedelai (pengganti susu), minuman berbahan dasar susu almond; Produk makanan
vegetarian, yaitu, pengganti daging dan ikan berbasis sayuran, pengganti telur, pengganti keju dan minuman makanan
berbasis kedelai yang digunakan sebagai pengganti susu; Susu Kedelai Kental; Susu kacang kedelai; Susu kedelai; buah dan
sayuran yang diawetkan, dibekukan, dikeringkan dan dimasak; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan
dimasak; minuman susu kedelai; minyak dan lemak untuk makanan; minyak dan lemak untuk makanan, termasuk minyak
sawit; pengganti produk susu yang berbahan dasar tumbuhan dan kacang-kacangan, termasuk susu beras, kedelai, santan,
susu almond, dan susu kedelai beraroma; pengganti susu, khususnya susu beras, susu kedelai dan susu rami yang
digunakan sebagai pengganti susu; susu bubuk kedelai; susu kedelai; susu kedelai menjadi bahan pengganti susu; susu
kedelai untuk keperluan kuliner; susu, keju, mentega, yoghurt, dan produk susu lainnya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:54:45
540   EtiketDID2022067650

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Golf V No. 59 BGM PIK, RT/RW. 006/005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Ayu Laurimba Tio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINDEX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kasar alas lantai; Handuk; Hordeng; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Sarung bantal; Serbet;

Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil; bahan linen untuk alas tidur; bahan penyaringan dari tekstil; bahan plastik
[pengganti kain]; bahan tenunan elastis; bahan untuk digunakan dalam membuat pakaian; barang curian [perawatan jendela];
bed cover; dekorasi kue kain; eiderdowns [sampul bawah]; handuk microfiber; kain benang karet tertutup untuk penggunaan
tekstil; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain cetak; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain dinding; kain elastis untuk
pakaian; kain esparto; kain gulungan; kain karet; kain pelapis tahan api; kain pelapis untuk alas kaki; kain perekat untuk
aplikasi dengan panas; kain poliester; kain precut untuk needlecraft; kain serat anorganik, selain untuk isolasi; kain serat
campuran; kain serat kimia; kain serat semi-sintetis; kain serat yang diproduksi secara kimia, selain untuk isolasi; kain
spandek; kain tahan air digunakan dalam pembuatan jaket; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil kempa dan non-anyaman;
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kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tenun; kain tenunan digunakan dalam pembuatan pakaian untuk digunakan
dalam ruangan bersih; kain untuk alas kaki; kain untuk digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk pembuatan terpal;
kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk popok; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain yang digunakan untuk alat ortotik;
kain yang dilapisi; kain yang dilekatkan, selain untuk keperluan alat tulis; kain yang diperkuat plastik; kain*; kain, tahan
terhadap gas, untuk balon aeronautika; kain untuk pembuatan furnitur taman; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam
pembuatan barang-barang kulit; kanopi tempat tidur; kantong tidur; kelambu; kelambu berinsektisida; kerutan debu; label
perekat tekstil; lembaran [tekstil]; linen mandi; linen tempat tidur dan meja; melempar untuk perabotan; merasa non-anyaman;
pelari meja, bukan dari kertas; pengganti kain; penutup eiderdown; penutup furnitur dari plastik; penutup jok dari tekstil;
penutup kasur; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup tempat tidur dan meja; penutup toilet yang terpasang terbuat
dari kain atau pengganti kain; pers terasa; sarung guling; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut penutup; selimut piknik;
selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik; spanduk tekstil atau
plastik; sprei; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; taplak meja,
bukan dari kertas; tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tirai; tirai bersih; tirai mandi; tirai tekstil atau plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 19:59:18
540   EtiketJID2022067651

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Indonesia Convention Exhibition, lantai 1, Jl. BSD Grand Boulevard, BSD
City, Desa Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Banten

PT Indonesia International Expo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Kasturi Djuli, SH., SE.
Rukan Eksklusif Bukit Golf Mediterania Blok E No. 5, Pantai Indah Kapuk, Jakarta
Utara

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ICE FOOD FEST + Lukisan/Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kantin; Layanan bar kopi; Restoran;

Tempat makan yang menghidangkan kudapan; jasa kafe; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan bar; layanan bar,
lounge koktail, dan wine bar; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi bar; layanan jus bar; layanan kafe dan
kafetaria; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan kafetaria; layanan kantin; layanan snack-bar; layanan wine bar; lounge;
menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan akomodasi sementara di apartemen liburan;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara olahraga, konser, konvensi, dan pameran; penyewaan
kursi, meja, linen meja, barang pecah belah; penyewaan kursi, meja, taplak meja dan barang pecah belah untuk konferensi,
ekshibisi, pertemuan dan acara sosial dan perjamuan makan; penyewaan ruang serba guna; penyewaan ruang serba guna
untuk pesta ulang tahun; penyewaan ruang serba guna untuk resepsi pernikahan; restoran, bar, dan layanan lounge koktail;
sewa tenda===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:01:30
540   EtiketJID2022067652

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Golf V No. 59 BGM PIK, RT/RW. 006/005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Ayu Laurimba Tio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINDEX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor

Elektronik; Agen penjualan; Iklan secara online; 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 marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; 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
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untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan medis; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli
barang; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel, baik
secara konvensional maupun secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan
rumah tangga; Layanan perantara bisnis; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; MINI MARKET; PASAR
SWALAYAN; Pemasangan poster; Pengelolaan informasi perniagaan; 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: 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; Peragaan
barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan
semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles
Marketing; 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; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko serba ada; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; distribusi barang promosi; 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 informasi ekonomi untuk keperluan
bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa periklanan dan promosi di
bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos
yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu
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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; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu,
kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan
atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt
lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan
lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan,
artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan,
mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel dan grosir untuk
berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian,
minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk tas; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; minimarket; pengecer toko serba ada; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; penjualan
eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; penyediaan pasar online; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; promosi penjualan; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan
pemasaran; publikasi naskah publisitas/iklan; toko bangunan; 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-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:06:53
540   EtiketJID2022067653

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Golf V No. 59 BGM PIK, RT/RW. 006/005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Ayu Laurimba Tio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VINDEX INDONESIA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor

Elektronik; Agen penjualan; Iklan secara online; 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 marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; 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
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untuk keperawatan, benang jahitan operasi untuk keperluan medis, selimut elektrik (menggunakan tenaga listrik) untuk
keperluan medis; Jasa perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli
barang; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel, baik
secara konvensional maupun secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan
rumah tangga; Layanan perantara bisnis; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; MINI MARKET; PASAR
SWALAYAN; Pemasangan poster; Pengelolaan informasi perniagaan; 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: 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; Peragaan
barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan
semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles
Marketing; 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; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko serba ada; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; distribusi barang promosi; 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 informasi ekonomi untuk keperluan
bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa periklanan dan promosi di
bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos
yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu
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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; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk
menganalisa dan menguji konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari
Internet of Things (IoT, yaitu suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat
jaringan tanpa memerlukan adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer);
layanan iklan dan manajemen untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu,
kemeja (dengan atau tanpa kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan
atau tanpa tudung), sapu tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan
alat permainan, alat olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan
boneka, mainan tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman,
kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt
lengan pendek, celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan
lidah yang menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan,
artikel olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan,
mainan action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan ritel dan grosir untuk
berbagai barang, termasuk tetapi tidak terbatas pada kosmetik dan sediaan perlengkapan mandi, pasta gigi, wewangian,
minyak esensial, sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu, sediaan pembersihan, sediaan pemolesan, sediaan
penggosok, sediaan abrasif, kosmetik, sabun, sabun mandi, sediaan kosmetik untuk mandi, sediaan perawatan kuku, kuku
palsu, stiker nail art, penghilang cat kuku, sediaan make-up, sediaan kosmetik untuk bulu mata, bulu mata palsu, perekat
untuk membubuhkan bulu mata palsu, sediaan pengharum ruangan, deodoran untuk manusia atau untuk hewan, sediaan
perawatan rambut, sampo, losion rambut, pembilasan rambut [kondisioner sampo], krim rambut, hair spray, pewarna rambut,
sediaan mandi, sediaan cukur, sediaan berjemur [kosmetik], gel pijat, sediaan farmasi, sediaan dokter hewan, sediaan sanitasi
dan persediaan medis, peralatan elektronik rumah tangga, alat keperluan makan, kacamata dan kacamata hitam, peralatan
untuk penerangan dan pemanasan, logam mulia dan paduannya, perhiasan, batu mulia dan semi mulia, instrumen horologis
dan kronometrik, alat tulis, kulit dan imitasi dari kulit, koper dan tas, kantong, payung dan payung matahari, furnitur, peralatan
dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk tas; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; minimarket; pengecer toko serba ada; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; penjualan
eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; penyediaan pasar online; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; promosi penjualan; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan
pemasaran; publikasi naskah publisitas/iklan; toko bangunan; 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-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:13:48
540   EtiketDID2022067654

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Golf V No. 59 BGM PIK, RT/RW. 006/005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Ayu Laurimba Tio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVOTEX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, 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 dengan RFID; Dompet paspor; Dompet; Ransel; Tas-
tas; bagasi; dompet kecil; koper; koper dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; payung dan payung
matahari; tas bepergian; tas kantor; tas tangan; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis;
Label bagasi; Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa jas; Ransel; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk
kantong; 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
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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 kantor dan tas kecil penyimpan surat dan dokumen; Tas pinggang; Tas untuk alas kaki; Tas-tas;
Tempat kartu kredit; Tempat kemeja; dompet; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet kunci; dompet saku; eco-bags
[tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; gantungan kunci; gendongan untuk menggendong bayi; kantong
(tas) anti air; kantong gendongan bayi; kantong untuk menyimpan make-up, kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas
pembawa kayu; kasing kulit; koper; koper bermotor; koper dan tas bepergian; koper gulung; kotak make up; kulit; kulit dan kulit
imitasi, dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu
kredit, dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit,
papan dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit imitasi; kulit poliuretan; kulit setengah jadi; label kulit; omamori-ire [tas pesona];
operator garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian dari kulit; payung; payung matahari; payung teras; pembawa garmen;
pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun; penutup kain untuk tas travel; penutup payung; penutup tahan air
berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; portmanteaux; ransel [tas sekolah Jepang]; ransel
sekolah; ransel troli; ransel untuk membawa bayi; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; sporran; tag bagasi [leatherware];
tali bahu; tali kulit; tali pengikat; tali untuk bagasi; tas; tas anti air untuk olahraga air; tas belanja; tas belanja dengan roda
terpasang; tas belanja kanvas; tas belanja pakai ulang; tas belanja tekstil; tas beroda; tas buku sekolah; tas dengan teknologi
pemblokiran RFID; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari kulit; tas genggam; tas kecil
(tas) anti air; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas lipat; tas multiguna, tas kantor, kantong untuk membawa-bawa,
dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas tangan; tas perjalanan; tas pullman; tas
pundak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajutan; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas
selempang untuk menggendong bayi; tas serba guna untuk membawa barang; tas surat; tas tahan air yang khusus dibentuk
untuk melindungi tas punggung; tas tangan; tas troli; tas untuk membawa sepatu; tas wanita; tas yang dilengkapi roda; tempat
kartu bisnis (dompet); wadah pengemasan dari kulit===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:23:44
540   EtiketDID2022067655

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Golf V No. 59 BGM PIK, RT/RW. 006/005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Ayu Laurimba Tio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVOTEX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan kasar alas lantai; Handuk; Hordeng; Kain tekstil untuk interior rumah dan komersial; Sarung bantal; Serbet;

Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil; bahan linen untuk alas tidur; bahan penyaringan dari tekstil; bahan plastik
[pengganti kain]; bahan tenunan elastis; bahan untuk digunakan dalam membuat pakaian; barang curian [perawatan jendela];
bed cover; dekorasi kue kain; eiderdowns [sampul bawah]; handuk microfiber; kain benang karet tertutup untuk penggunaan
tekstil; kain bukan tenunan dan kain kempa; kain cetak; kain digunakan dalam pembuatan tas; kain dinding; kain elastis untuk
pakaian; kain esparto; kain gulungan; kain karet; kain pelapis tahan api; kain pelapis untuk alas kaki; kain perekat untuk
aplikasi dengan panas; kain poliester; kain precut untuk needlecraft; kain serat anorganik, selain untuk isolasi; kain serat
campuran; kain serat kimia; kain serat semi-sintetis; kain serat yang diproduksi secara kimia, selain untuk isolasi; kain
spandek; kain tahan air digunakan dalam pembuatan jaket; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil kempa dan non-anyaman;
kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tenun; kain tenunan digunakan dalam pembuatan pakaian untuk digunakan
dalam ruangan bersih; kain untuk alas kaki; kain untuk digunakan dalam pembuatan payung; kain untuk pembuatan terpal;
kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk popok; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain yang digunakan untuk alat ortotik;
kain yang dilapisi; kain yang dilekatkan, selain untuk keperluan alat tulis; kain yang diperkuat plastik; kain*; kain, tahan
terhadap gas, untuk balon aeronautika; kain untuk pembuatan furnitur taman; kain yang dilapisi untuk digunakan dalam
pembuatan barang-barang kulit; kanopi tempat tidur; kantong tidur; kelambu; kelambu berinsektisida; kerutan debu; label
perekat tekstil; lembaran [tekstil]; linen mandi; linen tempat tidur dan meja; melempar untuk perabotan; merasa non-anyaman;
pelari meja, bukan dari kertas; pengganti kain; penutup eiderdown; penutup furnitur dari plastik; penutup jok dari tekstil;
penutup kasur; penutup kasur tahan air dan penyerap; penutup tempat tidur dan meja; penutup toilet yang terpasang terbuat
dari kain atau pengganti kain; pers terasa; sarung guling; selimut; selimut [tempat tidur]; selimut penutup; selimut piknik;
selimut tempat tidur yang terbuat dari serat buatan; spanduk olahraga dan senam tekstil atau plastik; spanduk tekstil atau
plastik; sprei; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; tag (label) tekstil untuk ditempelkan pada pakaian; taplak meja,
bukan dari kertas; tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik;
tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tirai; tirai bersih; tirai mandi; tirai tekstil atau plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:25:10
540   EtiketDID2022067656

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK BPKP NO. 48 , RT/RW. 017/009 , KEL. RAWASARI, KEC. RAWASARI,
ARDIANSYAH SUYATA MABAN
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JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANDALA RANTAI KHATULISTIWA The Purity Of Trust From a Blessing + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD , KUNING , PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras basmati; Beras organik; Beras shirataki; Beras untuk bubur; Mie; Mie beras cina; Tape Uli (Beras Ketan);

beras hitam; beras ketan; beras merah; gula; gula, madu, sirup; kue beras; makanan siap saji berbahan dasar beras; mie
beras; sagu; teh; tepung beras; topokki [hidangan yang dimasak terutama terdiri dari kue beras tumis dengan pasta cabai
yang difermentasi]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:28:46
540   EtiketJID2022067657

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Golf V No. 59 BGM PIK, RT/RW. 006/005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Ayu Laurimba Tio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVOTEX
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor

Elektronik; Agen penjualan; Iklan secara online; 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 marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; 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 perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli
barang; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel, baik
secara konvensional maupun secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan
rumah tangga; Layanan perantara bisnis; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; MINI MARKET; PASAR
SWALAYAN; Pemasangan poster; Pengelolaan informasi perniagaan; 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
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via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk
manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau
de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam
untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu
tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut,
sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk
menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-
laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet
saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas
bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Peragaan
barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan
semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles
Marketing; 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; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko serba ada; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; distribusi barang promosi; 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 informasi ekonomi untuk keperluan
bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa periklanan dan promosi di
bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos
yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji
konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu
suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan iklan dan manajemen
untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; 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
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dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk tas; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; minimarket; pengecer toko serba ada; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; penjualan
eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; penyediaan pasar online; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; promosi penjualan; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan
pemasaran; publikasi naskah publisitas/iklan; toko bangunan; 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-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:32:55
540   EtiketJID2022067658

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cendana Golf V No. 59 BGM PIK, RT/RW. 006/005, Kelurahan Kamal Muara,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Ayu Laurimba Tio

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EVOTEX INDONESIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Agen Penjualan Elektronik atau Distributor

Elektronik; Agen penjualan; Iklan secara online; 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 marketing
untuk mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan; Jasa mempertemukan penyedia jasa dengan pelanggan via
website; Jasa penjualan bahan bangunan; Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa penjualan eceran
secara online; Jasa perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; 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 perdagangan ekspor-impor; Jasa perdagangan untuk mempengaruhi masyarakat untuk membeli
barang; Jasa pialang penjualan barang; Jasa toko retail secara daring (online) yang menampilkan konten audio, video dan
audio visual yang sebelumnya telah direkam, yang telah distandarkan (streamed) dan dapat diunduh; Jasa toko ritel, baik
secara konvensional maupun secara online; Layanan agen penjualan yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan
rumah tangga; Layanan perantara bisnis; Layanan toko grosir yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah
tangga; Layanan toko ritel yang menampilkan wadah plastik untuk penggunaan rumah tangga; MINI MARKET; PASAR
SWALAYAN; Pemasangan poster; Pengelolaan informasi perniagaan; 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
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via pos termasuk melalui Internet atau sarana pemesanan jarak jauh elektronik lainnya, dan jasa pengadaan kerjasama, untuk
pihak lain, termasuk melalui Internet, berbagai barang di bidang berikut ini: perawatan, kecantikan, dan kebersihan untuk
manusia dan hewan, yaitu sabun, pasta gigi, deodoran, krim, lotion dan sampo, wewangian, yaitu parfum, ekstrak parfum, eau
de toilette dan kosmetik, yaitu sediaan makeup dan kecantikan untuk kulit dan rambut, pakaian, yaitu pakaian, pakaian dalam
untuk pakaian siang dan malam, alas kaki, celana ketat, kaus kaki, sepatu, sepatu bot dan sandal, dan aksesoris fashion, yaitu
tutup kepala, perhiasan, ikat pinggang, jam tangan, aksesoris rambut (klip, jepitan, perhiasan, pita, ikatan rambut, jepit rambut,
sisir, ikat rambut, ikat kepala), tekstil, yaitu hiasan dinding dari tekstil, kantong tidur (terpal), tisu dari tekstil untuk
menghilangkan make-up, kelambu, linen rumah tangga, label kain, tirai dari tekstil, saputangan (dari tekstil), toko pakaian laki-
laki, kecuali benang rajut dan benang, barang dari kulit, yaitu koper, set bepergian, koper bepergian, label koper, tas, dompet
saku, tempat kartu, dompet, tas kantor, tempat dokumen, koper dan barang-barang untuk berpergian, yaitu bagasi dan tas
bepergian, tas, tas perlengkapan mandi, kotak peti, koper, tas dan penutup jas, perhiasan, peralatan horologis, barang optik,
memungkinkan pelanggan untuk melihat dan membeli barang atau jasa tersebut dengan berbagai macam cara; Peragaan
barang; Perbandingan harga dan evaluasi berbagai produk; Periklanan, pemasaran dan layanan promosi yang terkait dengan
semua industri untuk tujuan memfasilitasi jejaring dan peluang sosialisasi untuk tujuan bisnis; Perkumpulan Asosiasi Seles
Marketing; 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; TOKO SERBA ADA; Toko Eceran Elektronik; Toko
Grosir Elektronik; Toko eceran yang menjual perlengkapan rumah tangga dari tekstil; Toko serba ada; administrasi yang
berkaitan dengan distribusi dan pemasaran penjualan; distribusi barang promosi; 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 informasi ekonomi untuk keperluan
bisnis; jasa logistik (-untuk manajemen bisnis, -untuk fasilitas organisasi dan sumber daya); jasa periklanan dan promosi di
bidang hiburan, musik, film, televisi, televisi kabel, televisi satelit, radio dan siaran on-line; jasa produksi iklan; jasa retail
sehubungan dengan penjualan kertas, karton, barang cetakan, bahan penjilidan buku, foto, alat tulis kantor, perekat untuk alat
tulis kantor atau keperluan rumah tangga, bahan seniman, kuas lukis, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali furnitur),
bahan instruksional dan pengajaran (kecuali peralatan); jasa ritel, jasa ritel online, jasa grosir dan ritel  penjualan melalui pos
yang berhubungan dengan penjualan peralatan dan instrumen pembedahan, medis, kedokteran gigi dan kedokteran hewan,
anggota badan, mata dan gigi palsu, barang ortopedi, bahan penjahit luka, alat terapeutik dan alat bantu yang disesuaikan
untuk orang penyandang cacat, alat pijat, peralatan, alat dan barang untuk menyusui bayi, masker wajah untuk penggunaan
medis, peralatan dan instalasi untuk penerangan, pemanasan, pembangkit uap, memasak, pendinginan, pengeringan,
penyegaran udara, penyediaan air, keperluan sanitasi, botol air panas, kendaraan,alat untuk bergerak di darat, udara atau air,
aksesoris, komponen dan bagian-bagian kendaraan, senjata api, amunisi dan proyektil, bahan peledak, kembang api, logam
mulia dan campurannya, perhiasan, batu mulia dan batu permata setengah mulia, jam dan pesawat pengukur waktu, lencana
dari logam mulia, kotak dari logam mulia, kotak untuk jam dan arloji, kancing perhiasan pada lengan kemeja, jepitan dasi, pin
dasi, kotak perhiasan dari logam mulia, gantungan kunci, medali, cincin lilin dari logam mulia, mekanisme untuk jam dan arloji,
hiasan dari logam mulia, alat pengatur waktu, perhiasan kecil, piala, sabuk gesper, gelang arloji, tali arloji, arloji, jam tangan,
alat musik, penyangga untuk musik dan penyangga untuk alat musik, tongkat dirigen, kertas dan karton, barang cetakan,
bahan penjilid buku, foto, alat tulis menulis dan keperluan kantor, kecuali perabot, perekat untuk keperluan alat tulis menulis
atau rumah tangga, bahan menggambar dan bahan untuk seniman, kuas cat, alat pendidikan dan pengajaran, lembaran, film
dan tas plastik untuk pembungkus dan pengemasan, huruf-huruf cetak, blok-blok cetak, agenda, album, bahan seniman, tas
[amplop, kantong] dari kertas atau plastik, untuk kemasan, buku, majalah [terbitan berkala], brosur, selebaran dan publikasi
cetak lainnya, kalender, kartu yang terbuat dari plastik [selain yang bersandi atau magnet], kotak pena, kotak alat tulis menulis,
katalog, kompas, decalcomanias, catatan meja, buku harian, arsip dokumen [alat tulis], penghapus, spidol , kartu hadiah,
voucher hadiah, lem stik, kartu ucapan, saputangan kertas, alat tulis untuk penanda/stabilo, pena tinta, tinta untuk pena, label
koper terbuat dari kulit, buletin, buku catatan, pastel [krayon], tempat pensil, rautan pensil, pensil, pulpen, poster, tiket tercetak,
catatan tempel yang dapat dilepas, tato yang dapat dihapus, penggaris, tas belanja [pembawa] dari plastik, stempel [segel] ,
stapler, staples, stensil, tisu, mesin ketik dan keperluan kantor (kecuali perabot), bagan dinding untuk digunakan sebagai buku
harian, papan tulis putih; kompilasi dan/atau penggunaan model, algoritma atau stimulasi untuk menganalisa dan menguji
konsep bisnis atau komersial, purwa rupa (prototypes), data atau informasi yang berasal dari Internet of Things (IoT, yaitu
suatu konsep dimana objek tertentu mempunyai kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan
adanya  interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer); layanan iklan dan manajemen
untuk penjualan gelas, kotak makan siang dan wadah makanan, pakaian, tutup kepala yaitu, kemeja (dengan atau tanpa
kerah dan/atau lengan), celana (celana pendek atau panjang), rok, gaun, kaus kaki, jaket (dengan atau tanpa tudung), sapu
tangan, pita, topi (hats), topi (caps), visor, sepatu, sandal dan sandal selop, permainan, mainan dan alat permainan, alat
olahraga, dekorasi, mainan figur yang dapat dikoleksi, boneka, mainan mekanik, mainan mewah, mainan boneka, mainan
tokoh aksi, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajeman untuk penjualan dari tempat minuman, kotak makan siang
dan wadah makanan, pakaian, penutup kepala, kemeja, kemeja berkerah, kemeja lengan panjang, t-shirt lengan pendek,
celana, celana pendek, celana panjang, rok, gaun, kaos kaki, jaket, jaket berkerudung, topi-topi, topi dengan lidah yang
menonjol berfungsi  untuk melindungi dari sinar matahari (pakaian), sepatu, sandal, game, mainan dan mainan, artikel
olahraga, dekorasi, tokoh mainan koleksi, boneka, mainan mekanik, boneka mainan berkarakter, boneka mainan, mainan
action figure, jam tangan mainan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; 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
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dan wadah rumah tangga atau dapur, gelas, porselen dan gerabah, peralatan kosmetik dan toilet, linen rumah tangga,
handuk, pakaian, alas kaki, tutup kepala, karpet, permainan, mainan dan alat permainan, makanan dan minuman,
perlengkapan sehari-hari dan barang-barang pribadi; layanan ritel untuk tas; layanan toko grosir menampilkan kain; layanan
waralaba, termasuk memberikan bantuan manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan
restoran; manajemen dan operasi bisnis daur ulang; mengatur dan melakukan pameran dagang dan eksibisi untuk tujuan
komersial atau iklan; minimarket; pengecer toko serba ada; pengoperasian usaha situs komunitas di Internet; penjualan
eceran dan layanan grosir untuk artikel pribadi; penyebaran bahan-bahan jasa diskon iklan; penyediaan informasi komersial
yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer; penyediaan informasi produk dan jasa untuk
penjualan komersial; penyediaan pasar online; penyediaan timbal balik evaluasi dan penilaian terhadap barang dan jasa dari
penjual dan kinerja pembeli dan penjual (penilaian dan evaluasi usaha); perencanaan dan pameran peragaan busana untuk
tujuan promosi; promosi penjualan; promosi penjualan untuk orang lain melalui jaringan internet, intranet, ekstranet dan
pemasaran; publikasi naskah publisitas/iklan; toko bangunan; 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-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:41:00
540   EtiketDID2022067659

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RAYA MULYOSARI 153-B SURABAYA, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
ALFANDY HERSON WICAKSONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: INGAT KOPI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau, Krem, Coklat,
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biji kopi; Kopi Instan disajikan dengan paket satuan; Kopi Susu ; Kopi bubuk; Kopi cokelat; Kopi gula aren; Kopi seduh;

Kopi, teh, kakao dan kopi buatan; Minuman berbahan dasar kopi espresso; Minuman berbahan dasar kopi yang  mengandung
susu; Minuman kopi dengan atau tanpa susu; Minuman kopi espresso dicampur dengan susu dan bubuk coklat; Penyedap
rasa dan aroma kopi; Roti kopi; biji kopi panggang; campuran kopi; es kopi; kantong kopi, terisi; kopi; kopi bebas kafein; kopi
dan coklat; kopi giling; kopi instan; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; kopi, teh, kakao, gula,
beras, tapioka, sagu, bahan pengganti kopi; minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar kopi atau kakao dengan
atau tanpa susu; minuman berbasis kopi dan minuman berbasis kakao; 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 dicampur dengan susu; minuman kopi espresso yang dicampur dengan air panas; minuman sediaan berbahan
dasar kopi; minuman yang terbuat dari kopi; minuman-minuman berbahan dasar kopi; minuman-minuman berbahan dasar
kopi;; perasa kopi; perasa sirup untuk digunakan dalam kopi espreso dan/atau cafucino; produk-produk kopi; sediaan
berbahan dasar kopi; sediaan minuman kopi; teh yang ditambahkan dengan berbagai aroma, biji kopi, makanan ringan
mie===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:45:15
540   EtiketDID2022067660

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP Rawa Bambu, RT/RW 002/005, Kali Baru, Medan Satria, Kota Bekasi, Jawa
Barat

SAPNA HASANAH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEPEKAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Oranye, Teal, Pink
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas bedak; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Cat alis; Deodorant stick; Eyeliner; Gel untuk mandi;

Kondisioner; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mata; 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; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Parfum tubuh yang disemprotkan;
Pelembab (kosmetik); Pembersih make-up; Pembersih untuk badan; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan
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medis dalam pengendalian berat badan; Pewangi badan (kosmetik); Sabun cair badan; Sabun penghilang bau badan;
Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit,
yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut;
Serum kecantikan (kosmetik); Shampo berbentuk batangan; Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; amber [parfum];
ambergris [parfum]; anti keringat; bedak; bedak mandi; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah longgar; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk bedak wangi; bubuk pemoles; busa mandi; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); cat kuku; cat kuku dan penghapus cat kuku; concealer [kosmetik]; dasar bedak (kosmetik); deodoran; gel
mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona, bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah;
kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; krim kulit; krim pelembab, lotion dan gel; krim tangan;
krim tubuh; krim wajah; kristal mandi; lipstik; lotion berjemur kosmetik; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan; lotion kulit dan
tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion perawatan matahari; lotion perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi rambut tanpa obat; 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
tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk perawatan tubuh; lotion wajah tanpa obat; lulur; make-up bedak; manik-manik mandi;
maskara; masker wajah; minyak dan lotion penyamakan matahari; minyak rambut; minyak wangi; minyak-minyak sari
kosmetika; parfum; parfum cair; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk
keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab,
losion dan krem untuk badan dan kulit; pemerah pipi dalam bentuk bedak; pengkilap bibir; pensil alis; pensil mata; pensil untuk
bibir; perona mata; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cuci; sabun krim; sabun mandi; sabun mandi
dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun wajah; sabun wangi; sachet parfum; scrub wajah; sediaan kosmetik; sediaan
pembersih badan; sediaan pembersihan; sediaan perawatan rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; self-tanning lotion
[kosmetik]; shampo rambut; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner
wajah; wangi-wangian; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum
untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:47:25
540   EtiketDID2022067661

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn. Palem Lestari BLK A 16 / 26 Rt. 006 / 016 Kel.Cengkareng Barat,
Kec.Cengkareng, Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RUDY SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TABITHA HOUSEWARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bangku; Bangku beroda untuk membantu bayi berjalan; Bangku kayu rendah; Bangku sekrup bukan dari logam; Bantal

Korea (Bangsuk); Bantal [furnitur]; Bantal besar; Bantal dekoratif; Bantal untuk leher [bukan bantal untuk keperluan medis atau
keperluan bedah]; Bantalan kasur; Boks atau ranjang tempat tidur bayi atau tempat main bayi; Dasar kasur; Furnitur yang
dapat dikonversi menjadi tempat tidur; Kastor tempat tidur, bukan dari logam; Kepala tempat tidur; Kursi  aluminium; Kursi
alas; Kursi anak-anak; Kursi api unggun rendah tanpa lengan; Kursi bayi; Kursi berlapis; Kursi dengan roda kastor; Kursi
duduk atau tidur bayi (rocker); Kursi duduk ayun (swing); Kursi duduk bayi; Kursi duduk goyang dengan gantungan mainan
(bouncer); Kursi duduk makan yang dapat dilipat; Kursi duduk makan yang dapat dinaikan dan di turunkan; Kursi duduk
mandi; Kursi konferensi; Kursi konvertibel; Kursi malas; Kursi pada bingkai skid; Kursi pantai; Kursi perabot kantor; Kursi
perjamuan; Kursi permainan komputer; Kursi putar; Kursi santai; Kursi tamu (sofa); Kursi tinggi [furnitur]; Lemari anak-anak;
Lemari belajar; Lemari berlaci; Lemari beroda; Lemari bufet; Lemari buku; Lemari dari peti; Lemari hias; Lemari kaca; Lemari
kamar mandi; Lemari kantor (filling cabinet); Lemari kecil; Lemari makan; Lemari pajangan dari logam; Lemari rias; Lemari
sayur  aluminium; Lemari serbaguna; Lemari setelan; Lemari televisi; Lemari untuk Televisi dan Audio; Lemari untuk kamar
tidur; Lemari yang digantung; Lemari-lemari dari logam; Lemari-lemari untuk dapur; Meja  aluminium; Meja [Perabotan]; Meja
[furnitur]; Meja berlaci; Meja cuci muka (perabot rumah tangga); Meja dapur; Meja dengan ketinggian yang dapat disesuaikan;
Meja gambar; Meja ganti untuk bayi; Meja kecil; Meja modular [perabot]; Meja panjang untuk melayani pembeli; Meja rapat
kantor; Meja rias untuk di dalam kamar mandi; Meja roll-top (meja tulis dengan penutup geser yang fleksibel di lekukan yang
melengkung); Meja ruang makan; Meja samping tempat tidur; Meja satuan; Meja serbaguna; Meja seterika / gosok; Meja
sudut; Meja tamu; Meja telepon; Meja televisi; Meja tulis ringan; Meja untuk digunakan di kebun; Papan kerangka tempat tidur
(kayu); Penutup pakaian (lemari pakaian); Perlengakapan tempat tidur bukan dari logam; Perlengkapan tempat tidur (kecuali
kain pertiduran); Pouffes (tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung); Rak meja [perabot]; Rak-rak untuk
perabot; Ranjang (Tempat Tidur); Roda tempat tidur bukan dari logam; Sandaran tempat tidur (perlengkapan tempat tidur);
Sofa dinding; Tempat tidur (bukan untuk keperluan medis); Tempat tidur anak-anak; Tempat tidur anak-anak terbuat dari kain
dalam bentuk tas; Tempat tidur dilengkapi kasur innerspring; Tempat tidur hidrostatik (air) bukan untuk keperluan medis;
Tempat tidur kecil yang dilipat; Tempat tidur lipat; Tempat tidur pantai dengan kaca depan; Tempat tidur per (spring bed);
Tempat tidur sorong; Tempat tidur tunggal / ganda; Tempat tidur untuk keperluan medis; Tempat tidur yang bisa disesuaikan;
Tempat tidur, tempat tidur, kasur, bantal dan bantalan; alas tidur [tikar atau bantal]; baby bouncers [kursi]; bangku [furnitur];
bangku berkemah; bangku dengan satu atau dua anak tangga, bukan dari logam; bangku gergaji [perabot]; bangku kamar
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mandi; bangku kecil; bangku kerja; bangku lapangan golf; bangku lipat; bangku luar; bangku piano; bangku piknik; bangku
sekolah; bangku taman; bangku taman yang terbuat logam; bangku teras; bangku untuk bayi; bangku untuk bidang olahraga;
bangku untuk digunakan dengan keyboard piano listrik; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku
wakil [perabot], bukan dari logam; bantal; bantal air, selain untuk keperluan medis; bantal anti-roll untuk bayi; bantal bean bag;
bantal beraksen; bantal berbusa; bantal bersalin; bantal busa memori; bantal dacron; bantal diisi dengan rambut; bantal
dukungan belakang, bukan untuk tujuan medis; bantal dukungan kepala untuk bayi; bantal dukungan leher tiup; bantal
dukungan untuk digunakan di tempat duduk bayi; bantal guling; bantal hewan peliharaan; bantal hias; bantal kasur; bantal
kursi; bantal latex; bantal leher; bantal luar; bantal mandi; bantal menyusui; bantal penopang/penyangga yang melingkari leher
[bukan bantal untuk keperluan medis atau keperluan bedah]; bantal penyangga kepala; bantal penyangga kepala untuk
dipasang pada kursi mobil anak; bantal penyangga leher; bantal perjalanan; bantal posisi kepala untuk bayi; bantal stadion;
bantal tiup; bantal udara, bukan untuk keperluan medis; bantal untuk furnitur; bantalan; bantalan kantong tidur; bantalan kasur
dipasang; bantalan kursi; bantalan terasa untuk kaki furnitur; basis tempat tidur dipan; bayi guling; berbaring kursi; bingkai
tempat tidur; bingkai tempat tidur dari logam; chadansu [lemari untuk layanan teh]; counter [meja]; dasar kasur; dasar tempat
tidur; daun meja; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; guling; guling
berbusa; guling dacron; guling latex; jemuran; jemuran aluminium; kaki kursi; kasur; kasur air, bukan untuk keperluan medis;
kasur berkemah; kasur berkemah tiup; kasur berpegas; kasur busa; kasur busa memori; kasur dacron; kasur dacron berper;
kasur dacron rollball berper; kasur futon; kasur jerami; kasur latex; kasur lipat; kasur pegas; kasur per busa; kasur perlatex;
kasur tiup; kasur tiup untuk digunakan saat berkemah; kasur tiup untuk penggunaan rekreasi; kasur toppers; kasur udara;
kasur udara untuk digunakan saat berkemah; kasur udara untuk penggunaan rekreasi; kasur udara, bukan untuk keperluan
medis; kasur yang terbuat dari kayu fleksibel; kombinasi kneeler dan kursi untuk berkebun; kursi  tumpuk; kursi [kursi]; kursi
[perabot]; kursi anak TK/Paud; kursi bar; kursi bean bag; kursi belajar; kursi berjemur; kursi berlengan; kursi bistro; kursi
booster untuk anak-anak; kursi cinta; kursi dari logam; kursi dengan isi busa; kursi direktur; kursi disesuaikan untuk bayi; kursi
disesuaikan untuk digunakan oleh mereka yang memiliki kesulitan mobilitas; kursi drum; kursi duduk berroda; kursi ergonomis
untuk pijat duduk; kursi geladak; kursi geladak lipat; kursi goyang; kursi goyang untuk bayi; kursi kantor; kursi lipat; kursi lipat
stadion portabel; kursi luar; kursi makan; kursi malas; kursi mandi; kursi mandi bayi portabel untuk digunakan di bak mandi;
kursi mandi beroda; kursi mandi pancuran bukan logam; kursi mandi portabel; kursi mandi untuk bayi; kursi memancing; kursi
pantai; kursi penata rambut; kursi penyusunan; kursi piknik; kursi roda untuk di kamar mandi; kursi santai; kursi santai untuk
perawatan kosmetik; kursi taman; kursi teras; kursi tinggi; kursi tinggi untuk bayi; kursi tiup; kursi untuk anak-anak; kursi untuk
memancing; kursi yang dapat diatur ketinggian; kursi-kursi; lemari; lemari Pajangan [furnitur]; lemari [perabot]; lemari alat dari
logam; lemari arsip; lemari baju aluminium; lemari berlaci; lemari besi; lemari cermin; lemari dapur; lemari dilengkapi dengan
cermin; lemari dinding; lemari dipasang; lemari handuk; lemari indeks [furniture]; lemari kamar mandi; lemari kamar tidur;
lemari kartu indeks; lemari keamanan; lemari komputer [perabot]; lemari kunci; lemari makan; lemari obat; lemari pajangan;
lemari pakaian; lemari penyimpanan dari logam; lemari peraga perhiasan; lemari piring; lemari plastik; lemari senjata; lemari
sepatu; lemari untuk layanan teh; lemari-lemari termasuk lemari pakaian, lemari besi dan buffet; lembaran bantalan jala plastik
untuk rak pelapis; meja; meja anak TK/Paud; meja balok kayu cacah; meja bar; meja belajar; meja berdiri; meja berlaci; meja
bistro; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari kayu; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari plastik; meja dari logam; meja
gambar; meja ganti popok bayi; meja ganti untuk bayi; meja juru gambar; meja kantor; meja kerja; meja kerja industri; meja
ketik; meja komputer; meja kopi; meja kursi cafe; meja lipat; meja luar; meja makan; meja marmer; meja mosaik; meja
pajangan [perabot]; meja pangkuan; meja perawatan hewan peliharaan; meja pijat; meja piknik; meja portabel; meja rias; meja
rias [perabot]; meja rias dapur; meja rias tiga cermin; meja samping; meja sekolah; meja sesekali; meja taman; meja teh; meja
teras; meja tulis; meja yang dapat diatur ketinggiannya.; meja yang dapat disesuaikan ketinggiannya; meja-meja termasuk
meja rias, meja makan, meja tulis; melihat bangku menjadi furnitur; pegas tempat tidur dari bahan non-logam; perlengkapan
tempat tidur, bukan dari logam; pintu lemari menangkap, bukan dari logam; rak untuk lemari arsip; rak-rak termasuk rak
pakaian, rak sepatu, rak piring; rak-rak terrasuk rak pakaian, rak sepatu, rak piring; rel tempat tidur; sandaran kepala untuk
tempat tidur; sandaran punggung portabel untuk digunakan dengan kursi; sandaran tempat tidur; selimut untuk pakaian [lemari
pakaian]; shikibuton [kasur jepang]; sofa; sofa bambu; sofa buluh; sofa dari kayu; sofa luar ruangan; sofa plastik; sofa rotan;
sofa taman; sofa yang bisa diperpanjang; tarikan batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik untuk lemari; tarikan
keramik untuk lemari, laci dan perabot; tatakan meja / talenan yang digunakan dalam furnitur; tempat duduk dan tempat tidur
untuk bayi yang dapat dinaik-turunkan serta dapat berayun-ayun yang dilengkapi mainan gantung; tempat duduk tambahan
diletakkan di atas kursi; tempat tidur; tempat tidur anjing; tempat tidur bayi; tempat tidur bean bag; tempat tidur bulu [toppers
kasur]; tempat tidur dengan ruang penyimpanan; tempat tidur diangkut; tempat tidur dipan; tempat tidur dipan menggabungkan
ruang penyimpanan; tempat tidur hewan; tempat tidur hewan peliharaan tiup; tempat tidur kapsul; tempat tidur kayu; tempat
tidur kucing; tempat tidur kursi; tempat tidur lipat; tempat tidur menggabungkan basis dipan; tempat tidur pantai; tempat tidur
portabel; tempat tidur portabel untuk anak-anak; tempat tidur portabel untuk hewan peliharaan; tempat tidur rumah sakit;
tempat tidur sofa; tempat tidur susun; tempat tidur terbuka; tempat tidur udara, bukan untuk tujuan medis; tempat tidur untuk
anak-anak; tempat tidur untuk bayi; tempat tidur untuk hewan; tempat tidur untuk hewan peliharaan rumah tangga; tempat
tidur, kecuali linen; tikar tidur siang [bantal atau kasur]; toppers kasur dipasang; trestles, bukan dari logam, untuk meja
pendukung; tumpuan kaki empuk atau kursi rendah tanpa punggung; wazukue [meja rendah bergaya Jepang]; yo [kasur
tradisional Korea]; zabuton [bantal lantai Jepang]; zaisu [Kursi bergaya Jepang]; zataku [meja rendah gaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:53:17
540   EtiketJID2022067662

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Ahmad Yani Ruko Mutiara Center II Blok B.09 No. 11 RT. 003 RW. 005,
Kelurahan Margajaya Kecamatan Bekasi Selatan,
Kota Bekasi,
Jawa Barat.
, Kota Bekasi, Jawa Barat

PT. GLOBAL KULINER INDONESA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Asti Wasiska S.H., M.H.
Jati Makmur Permai Blok A5 No. 1 Rt. 004 Rw. 10 Jati Makmur Pondok Gede Bekasi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Paradise Seafood 65
Merek Kata dan Lukisan

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

minuman anggur, bar untuk sandwich, cafetaria, kantin & cafe; Jasa agen untuk memesan hotel dan akomodasi sementara;
Jasa akomodasi sementara; Jasa akomodasi sementara dalam bentuk tenda; Jasa akomodasi sementara dan resor; Jasa
hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa informasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa konsultasi
dan nasihat tentang penyediaan akomodasi sementara; Jasa pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara dalam
bentuk tenda; Jasa penyediaan akomodasi hotel sementara; Jasa penyediaan makanan dan minuman dengan menggunakan
kendaraan dan gerobak; Jasa reservasi hotel, penginapan, dan akomodasi sementara; Jasa restoran sushi yang diberikan
dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, bar,
lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa pulang; Jasa
restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Restoran; Restoran
masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro, dan restoran;
menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman
untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan
ringan; Kafe kopi; Kafe kue beras; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kafe yang menyediakan minuman teh;
Kafe-kafe; Kafetaria; Kantin; Kedai; Kopi ( Kafe ); Layanan informasi tentang penyediaan akomodasi sementara; Layanan
kafe; Layanan mie gerobak (kaki lima); Layanan pemesanan dan layanan reservasi untuk hotel dan akomodasi sementara;
Layanan restoran Jepang; Layanan restoran Spanyol; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan restoran yang diberikan
dalam kerangka kerja waralaba; Memberikan informasi, termasuk online, tentang layanan untuk menyediakan makanan dan
minuman, dan akomodasi sementara; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan; Menyediakan
makanan dan minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Pemesanan akomodasi sementara; Pemesanan dan penyewaan
akomodasi sementara; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan informasi tentang layanan akomodasi
sementara; Penyediaan layanan informasi penginapan dan restoran; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-
bar; Penyewaan akomodasi sementara; Penyewaan rumah mobil [akomodasi sementara]; Pusat Jajanan Serba Ada
(Pujasera); Restoran; Restoran Jepang; Restoran Masakan Korea; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat
makan yang menyediakan kudapan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan pizza dan minuman; Restoran
daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck);
Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Restoran vegetarian; Restoran yang menyediakan se'i; Rumah Makan
yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar, ayam goreng, ayam krispy; Warung makan; akomodasi
sementara; akomodasi sementara dan layanan katering untuk para tamu; akomodasi sementara yang disediakan oleh
peternakan Bung; akomodasi sementara yang disediakan oleh rumah singgah; delicatessens [restoran]; hotel, motel, restoran,
bar dan layanan katering; hotel, restoran, dan layanan katering; hotel, restoran, kafe-restoran dan layanan bar; jasa agen
perjalanan untuk membuat reservasi restoran; jasa agen perjalanan untuk memesan akomodasi sementara; jasa agen
perjalanan untuk mengatur akomodasi sementara; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa kafe; jasa
katering untuk kafetaria perusahaan; jasa reservasi untuk penyediaan akomodasi perumahan sementara untuk wisatawan dan
orang yang sedang berlibur; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa
yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kafe; kafe bermain anak-anak;
kafe yang menyediakan makanan dan minuman kelor; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kafe-restoran dan layanan
kafetaria; katering di kafetaria makanan cepat saji; konsultasi yang disediakan oleh pusat panggilan telepon dan hotline di
bidang akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan akomodasi sementara; layanan agen untuk pemesanan
restoran; layanan akomodasi sementara yang disediakan oleh kamp liburan; layanan amal dalam sifat menyediakan
akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara di rumah
penitipan anak keluarga; layanan amal dalam sifat menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan
khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi sementara di pusat penitipan anak anak; layanan amal, yaitu,
menyediakan akomodasi sementara di rumah penitipan anak keluarga; layanan amal, yaitu, menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan amal, yaitu, menyediakan makanan dan minuman untuk
anak-anak dengan kebutuhan khusus; layanan bar dan bistro; layanan bar dan restoran; layanan bistro; layanan cafe keliling
untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan hotel dan restoran; layanan hotel, bar dan restoran; layanan hotel,
restoran, dan kafe; layanan hotel, restoran, kafe dan bar; layanan informasi restoran; layanan informasi restoran dan bar;
layanan kafe dan bar makanan ringan; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kafe, bistro, dan
restoran; layanan kafetaria; layanan kafetaria dan kantin; layanan kafetaria dan restoran; layanan kantin; layanan kantin
swalayan; layanan kios makanan menjadi layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan makan malam dan
restoran; layanan pariwisata medis menjadi pemesanan atau pemesanan hotel atau akomodasi sementara untuk
mendapatkan perawatan kesehatan; layanan pemesanan dan pemesanan untuk hotel, restoran, dan akomodasi liburan;
layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan makanan; layanan penerimaan untuk akomodasi sementara
[manajemen kedatangan dan keberangkatan]; layanan perhotelan [layanan untuk menyediakan makanan dan minuman];
layanan rantai restoran; layanan reservasi akomodasi sementara; layanan reservasi akomodasi sementara dalam sifat
membuat reservasi dan pemesanan penginapan ramah lingkungan melalui situs web; layanan reservasi dan pemesanan
untuk restoran; layanan reservasi hotel dan restoran; layanan reservasi restoran; layanan restoran Eropa; layanan restoran
Italia; layanan restoran cepat saji; layanan restoran keliling; layanan restoran okonomiyaki; layanan restoran ramen; layanan
restoran soba; layanan restoran sushi; layanan restoran swalayan; layanan restoran tempura; layanan restoran turis; layanan
restoran udon; layanan restoran udon dan soba; layanan restoran washoku; layanan restoran yang bisa dibawa pulang;
layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich, cafetaria,
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kantin & cafe; layanan snack-bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; layanan untuk
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; layanan wisata medis dalam bentuk reservasi akomodasi
sementara untuk mendapatkan perawatan kesehatan; memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet;
memberikan informasi tentang layanan restoran yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor;
memberikan peringkat dan ulasan restoran; memberikan ulasan on-line tentang restoran dan hotel; memberikan ulasan
restoran; memberikan ulasan tentang restoran dan bar; mengatur akomodasi perumahan sementara; mengatur dan
menyediakan akomodasi sementara; menyajikan makanan dan minuman di bistro; menyajikan makanan dan minuman di kafe
internet; menyajikan makanan dan minuman di restoran dan bar; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di
restoran; menyediakan akomodasi perumahan sementara; menyediakan akomodasi sementara; menyediakan akomodasi
sementara dalam layanan apartemen; menyediakan akomodasi sementara di apartemen berlayanan; menyediakan
akomodasi sementara di apartemen liburan; menyediakan akomodasi sementara di fasilitas tempat tinggal yang dibantu;
menyediakan akomodasi sementara di hotel, motel dan rumah kos; menyediakan akomodasi sementara di rumah kos;
menyediakan akomodasi sementara di rumah liburan; menyediakan akomodasi sementara sebagai bagian dari paket
keramahtamahan; menyediakan akomodasi sementara untuk anak-anak dengan kebutuhan khusus; menyediakan akomodasi
sementara untuk anak-anak yang membutuhkan untuk tujuan amal; menyediakan akomodasi sementara untuk bayi dan anak
usia sekolah dasar; menyediakan akomodasi sementara untuk orang-orang yang kurang mampu untuk tujuan amal;
menyediakan akomodasi sementara untuk para tamu; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk acara
olahraga, konser, konvensi, dan pameran; menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas konvensi;
menyediakan layanan katering makanan dan minuman untuk fasilitas pameran; menyediakan layanan katering makanan dan
minuman untuk fasilitas pameran dan adil; menyediakan layanan restoran; menyediakan makanan dan minuman di bistro;
menyediakan makanan dan minuman di kafe internet; menyediakan makanan dan minuman di restoran; menyediakan
makanan dan minuman di restoran dan bar; menyediakan makanan dan minuman kelor di kafe internet; menyediakan
makanan dan minuman kelor untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran;
menyediakan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; menyediakan makanan, minuman, dan akomodasi
sementara untuk para tamu; menyediakan tempat akomodasi sementara yang ramah untuk binatang peliharaan; pemesanan
akomodasi sementara; pemesanan akomodasi sementara di sifat rumah liburan; pemesanan dan penyediaan hotel dan
akomodasi sementara dan tempat restoran; pemesanan reservasi hotel dan restoran untuk pihak lain; penyediaan akomodasi
sementara; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran melalui Internet;
penyediaan informasi dalam bidang hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui
suatu situs web; penyediaan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui informasi dan suatu situs web;
penyediaan informasi sehubungan dengan hotel, resort dan akomodasi sementara; penyediaan informasi tentang layanan
restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan pemesanan restoran; penyediaan informasi yang berhubungan
dengan restoran; penyediaan informasi yang menampilkan informasi mengenai jasa restoran, katering dan bar melalui situs
web; penyediaan makanan dan minuman, dan akomodasi sementara; penyediaan menampilkan informasi dalam bidang hotel
dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs web; penyediaan pembuatan
reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui suatu situs web;
penyediaan reservasi kamar hotel dan akomodasi sementara untuk wisatawan dan orang yang sedang berlibur melalui situs
web; penyediaan reservasi online, pemesanan, dan layanan pencarian untuk penginapan sementara, akomodasi sementara
dan sewa untuk tujuan liburan sementara; penyediaan reservasi untuk hotel dan restoran melalui suatu website; penyediaan
ruang-ruang dan akomodasi-akomodasi sementara untuk pengorganisasian acara-acara, acara-acara, pertunjukan-
pertunjukan, pesta-pesta, perjamuan-perjamuan dan resepsi-resepsi; penyediaan ulasan akomodasi dan restoran hotel
melalui jaringan komputer dan jaringan informasi global; penyediaan ulasan online tentang atraksi lokal melalui Internet, yaitu,
memberikan ulasan online tentang restoran, hotel, dan resor yang menyediakan makanan dan akomodasi melalui jaringan
komputer dan jaringan informasi global; penyewaan akomodasi sementara; penyewaan akomodasi sementara di rumah
liburan dan apartemen; penyewaan akomodasi sementara di rumah liburan dan flat; penyewaan akomodasi sementara di vila
dan bungalow; penyewaan akomodasi sementara untuk liburan; penyewaan kamar sebagai akomodasi sementara; reservasi
akomodasi sementara di hotel dan rumah kos; reservasi akomodasi sementara melalui Internet; reservasi sementara
akomodasi; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran khusus menyediakan
makanan sate; restoran masakan khas jepang; restoran pizza; restoran swalayan; restoran yang menawarkan layanan untuk
dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan makanan cepat saji dan
layanan 24 jam; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar dan layanan katering; restoran, bar,
dan layanan lounge koktail; rumah makan; rumah makan cina halal; salad bar [layanan restoran]; warung makan
tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:55:09
540   EtiketJID2022067663

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tembok Sayuran MEI No. 10-A SBY, RT/RW: 003/005, Kel. Tembok Dukuh, Kec.
Bubutan, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60173

Boby Hartanto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAOOKLEEN Baby & Ur Family Laundry + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : merah mudah, biru & putih
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa binatu; cuci kering; mencuci kain; mencuci kain, pakaian, kain, linen dan tekstil; pencucian kain; pencucian kain,
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pakaian, kain, linen dan tekstil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 20:58:17
540   EtiketDID2022067664

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tmn. Palem Lestari BLK A 16 / 26 Rt. 006 / 016 Kel.Cengkareng Barat,
Kec.Cengkareng, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

RUDY SETIAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TABITHA HOUSEWARE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Alat pembersih lidah; Bakul; Bantalan pembersih; Baskom;

Botol gelas; Cangkir kertas atau plastik; Cangkir kopi dan cawan; Cangkir teh; Dudukan wadah botol kecil tempat minyak dan
cuka; Dudukan wadah botol kecil, bukan dari logam mulia, tempat minyak dan cuka; Gelas; Gelas anggur; Gelas minum dalam
bentuk tumbler teh; Gelas patung; Gelas toples berdekorasi; Gelas, kotak makan siang dan wadah makanan; Kain pembersih,
khususnya dalam bentuk gulungan, dan juga wadah untuk mengeluarkan untuk tissue, khususnya dispenser kain pembersih;
Kain untuk membersihkan lantai; Kain untuk pembersih kacamata; Kemasan wadah gelas untuk makanan; Kemasan wadah
gelas untuk minuman; Kemoceng; Kendi; Kepala sikat gigi listrik; Kyusu [teko gaya Jepang], bukan dari logam mulia; Lap
pembersih; Mangkok; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari
gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk
anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka
dan/atau aksesoris boneka; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Panci anti lengket (Teflon); Panci bertekanan (otoklaf);
Panci dan wajan masak [non-listrik]; Panci gerabah (kaca) tahan panas; Panci keramik bertangkai; Panci panekuk Denmark;
Panci panekuk Swedia; Panci presto; Parutan (alat rumah tangga); Pembersih debu; Pemegang untuk sikat gigi; Pengganti
kepala sikat gigi; Perangkat piring untuk menyajikan makanan; Periuk  (pot) panas bukan dipanaskan listrik; Piring; Piring dari
bahan organik (daun jati); Piring makan; Pot Tanaman; Pot tanah liat untuk menyiapkan obat-obatan (bukan listrik); Pot teh
non-listrik; Rak Piring; Ringkok (Mangkok); Sabut pembersih berbahan stainless; Serok penggorengan; Sikat Maskara; Sikat
debu mantel; Sikat gigi (manual dan listrik); Sikat gigi dan benang interdental; Sikat gigi dengan ujung berumbai; Sikat gigi jari;
Sikat gigi untuk gigi buatan; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat
interdental dengan kuas dan pegangan; Sikat pembersih lidah; Sikat pembersih sedotan; Sikat untuk keperluan pribadi; Spons
gosok untuk mencuci piring; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Tatakan; Tatakan Kue; Tatakan gelas, bukan dari
kertas; Tatakan gelas, bukan dari kertas dan selain kain linen; Teko teh; Tempat Spon; Tempat dan dispenser untuk keperluan
gigi; Tempat gula; Tempat kertas toilet; Tempat sisir; Tempat tisu kamar mandi; Tempat untuk keperluan pembersih badan;
Tempat/wadah sayur; Tolok (Tempat Menyimpan Hasil Tangkapan Ikan); Tumbler [gelas minum]; Tumbler untuk digunakan
sebagai gelas minum; Tutup gelas; Tutup gelas plastik berbentuk cembung; Tutup gelas plastik berbentuk datar; Wadah botol
kecil tempat minyak dan cuka; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi; alas pengering piring; alas piring dari
bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari kayu; alas piring dari kulit; alas piring dari logam; alas
piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alat air untuk membersihkan gigi dan gusi;
alat alat kebersihan rumah tangga; alat pembersih [instrumen pembersih]; alat pengepel; alat penyiram untuk menyiram bunga
dan tanaman; alat untuk membersihkan gigi dan gusi menggunakan air bertekanan tinggi untuk digunakan di rumah; ampul
gelas untuk pengobatan, kosongkan; apusan untuk membersihkan instrumen medis; artikel untuk keperluan pembersihan; bak
sampah; baskom [mangkuk]; baskom [wadah]; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi); baskom cuci
[mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; baskom tembikar; baskom yang tidak menjadi bagian dari instalasi sanitasi;
berdiri teko kopi; bulu binatang [sikat]; bulu sikat gigi; cachepots; cangkir; cangkir 3D-polycapsule biodegradable; cangkir
biodegradable; cangkir buah; cangkir dapat digunakan kembali; cangkir demi logam mulia; cangkir dinding ganda; cangkir
dinding ganda dengan tutup; cangkir dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cangkir kardus; cangkir kertas; cangkir
kompos; cangkir kopi; cangkir kopi dari keramik; cangkir kue muffin; cangkir kue silikon; cangkir logam mulia; cangkir minum;
cangkir minum anti tumpah untuk anak-anak; cangkir minum untuk bayi, selain botol; cangkir minuman dari kaca; cangkir
minuman dari porselen; cangkir minuman dari tembikar; cangkir pelatihan untuk bayi; cangkir pelatihan untuk bayi dan anak-
anak; cangkir sake; cangkir sipper; cangkir teh; cangkir telur; cangkir telur dari logam mulia; cangkir telur, bukan dari logam
mulia; cangkir terisolasi stainless steel isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; cangkir terisolasi stainless steel yang
dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk
pembayaran tanpa kontak; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang
tunai; casserole [piring]; cat kotak ember; cetakan [peralatan dapur]; cetakan coklat; cetakan cupcake; cetakan es batu;
cetakan es batu untuk lemari es; cetakan kue; cetakan manisan; cetakan masakan; cetakan plastik untuk es lilin; cetakan
plastik untuk keperluan rumah tangga dalam pembuatan sabun; cetakan puding; cupcake kue cangkir; derek pembersih; dipan
jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; dispenser untuk persiapan pembersihan;
dudukan sikat cukur; ember; ember anggur; ember batubara; ember batubara untuk keperluan rumah tangga; ember cat;
ember kamar mandi; ember logam; ember makan siang; ember pel; ember pel pemeras; ember pembilasan; ember plastik;
ember plastik untuk menyimpan mainan mandi; ember popok; ember sampah; ember sampanye; ember sauna; ember umpan;
ember yang dilengkapi alat pemeras pel; ember yang terbuat dari kain tenun; gagang tempat handuk; gelas; gelas (wadah);
gelas [kapal minum]; gelas [wadah minuman]; gelas [wadah]; gelas berbasis bubur kertas biodegradable; gelas bir; gelas bir
gandum; gelas collins; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dari bahan organik (daun jati); gelas dari bahan
organik (pelepah pinang); gelas dari logam mulia; gelas dicat; gelas grappa; gelas kaca; gelas kamar mandi; gelas kertas;
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gelas kertas atau plastik; gelas koktail; gelas kopi; gelas margarita; gelas martini; gelas minum; gelas minum isi ulang dengan
teknologi kontrol suhu elektronik; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran
tanpa kontak; gelas minum yang dapat digunakan kembali dengan chip pintar bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai;
gelas minum yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman; gelas minuman keras; gelas opal; gelas
opaline; gelas pencampur [pengocok]; gelas pengaman setengah jadi; gelas pilsner; gelas pint; gelas pintal; gelas plastik;
gelas plat dipoles [produk setengah jadi]; gelas sake, bukan dari logam mulia; gelas sampanye; gelas setengah jadi, kecuali
kaca yang digunakan dalam bangunan; gelas sherry; gelas sikat gigi; gelas tangkai; gelas teh; gelas tembakan; gelas tidak
dikerjakan, kecuali gelas yang digunakan dalam bangunan; gelas wiski; gelas, bukan dari logam mulia; guci apoteker;
gujeolpan [piring saji pernis sembilan bagian]; hidangan bunga rampai; instrumen pembersih, dioperasikan dengan tangan;
jarum suntik bunga; jarum suntik untuk menyiram bunga dan tanaman; kabaret [nampan]; kabaret [nampan] dari logam mulia;
kabaret [nampan], bukan dari logam mulia; kain lap piring; kain lap, kain penyeka dan kulit dari chamois, semua untuk
keperluan membersihka; kain microfiber untuk membersihkan; kain pembersih [lap]; kain pembersih untuk kamar bersih; kain
untuk membersihkan; kain untuk membersihkan botol bayi; kain untuk membersihkan debu dan untuk membersihkan; kain
untuk membersihkan kacamata; kain untuk membersihkan konektor serat optik; kain untuk membersihkan lensa kamera; kain
untuk membersihkan senjata; karya seni dari porselen, gerabah atau gelas; kendi anggur; kendi bir; kendi dari logam mulia;
kendi kecil; kendi krim; kendi sirup; kendi susu; kendi, bukan dari logam mulia; kepala pengganti untuk sikat gigi listrik;
keranjang bunga; keranjang piknik yang dipasang, termasuk piring; kios jari untuk membersihkan rongga mulut, langit-langit
mulut, gigi atau protesa gigi; kit perawatan gigi yang terdiri dari sikat gigi dan benang; kotedai [papan setrika gaya Jepang];
kristal [gelas]; kulit kambing gunung untuk pembersih; kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu [teko gaya Jepang] dari logam mulia;
lap pembersih; lap pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk peralatan makan; lap pembersih untuk sekali pakai;
layanan [piring] dari logam mulia; layanan [piring], bukan dari logam mulia; lem-pot; lengan isolasi untuk memegang gelas
minuman; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk [baskom]; mangkuk bunga; mangkuk bunga dari logam mulia;
mangkuk bunga, bukan dari logam mulia; memberi makan dan minum mangkuk; memberi makan palung logam untuk ternak;
memberi makan palung untuk babi; memberi makan palung untuk ternak; membersihkan kapas; membersihkan sarung tangan
dari kain; membersihkan sisir; membersihkan spons; membersihkan swab untuk keperluan rumah tangga; minum gelas dari
logam mulia; minum gelas, bukan dari logam mulia; mozaik dari ubin gelas dan keramik, bukan untuk konstruksi; nampan
biodegradable untuk keperluan rumah tangga; nampan budidaya bunga dan tanaman; nampan makan; nampan remah;
nampan saji dari logam mulia; nampan saji sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; nampan saji terbuat dari rotan;
nampan saji, bukan dari logam mulia; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; nampan untuk memanggang; panci;
panci asparagus; panci bergagang; panci bertekanan uap; panci broiler; panci dan wajan masak, non-listrik; panci dan wajan
portabel untuk berkemah; panci dan wajan untuk masak; panci dari timah; panci kaca; panci logam untuk ternak; panci masak;
panci masak logam; panci masak non-listrik; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret non-listrik; panci
masak, non-listrik; panci menetes; panci mentega; panci muffin; panci pai; panci panas, tidak dipanaskan dengan listrik; panci
pancake; panci panggang; panci panggangan; panci pasta; panci penggorengan; panci portabel dari kaleng timah; panci
portabel dari kaleng timah untuk memasak nasi; panci rebus; panci susu; panci tembikar; panci tumis; panci untuk digunakan
dengan kompor induksi; panci wajan; papan setrika; pas liner untuk ember es; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta,
gerabah, gelas atau porselen; patung religi dari porselen, keramik, gerabah atau gelas; pegangan cangkir; pekebun [pot];
pembersih interdental; pembersih karpet, non-listrik; pemegang bunga; pemegang gelas sikat gigi; pemegang kartu tempat;
pemegang sikat toilet; pemegang untuk bunga dan tanaman [merangkai bunga]; pencakar panci dan wajan; pencakar
panggangan [artikel pembersih]; pendingin [ember es]; pendingin kaviar [piring]; pengering piring; penggorengan dalam, non-
listrik; penggorengan, non-listrik; penggosok panci; penggosok panci dari logam; penutup jari untuk membersihkan rongga
mulut, langit-langit mulut, gigi atau protesa gigi; penutup keju-piring; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali untuk
mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penutup papan setrika, berbentuk; penutup piring mentega; penutup wadah tempat
sampah; penutup, bukan dari kertas, untuk pot bunga; penutupan untuk tutup pot; penyemprot untuk membersihkan gusi dan
gigi; peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan pembawa air untuk
berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan pembersih yang
dioperasikan secara manual; perangkat pembersih wajah kosmetik; perkakas dan wadah dan dispenser untuk rumah tangga,
dapur, kosmetik atau wewangian (bukan dari logam mulia atau dilapisi dengannya); perkakas pegangan untuk kumparan yang
mengandung substansi-substansi pembasmi serangga; perkakas-perkakas dan alat-alat untuk membersihkan; perkakas-
perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur (bukan dari logam mulia atau bukan
dari sepihan logam mulia); perkakas-perkakas kecil dan wadah-wadah kecil yang dapat dibawa untuk rumah tangga dan dapur
(bukan dari logam mulia atau bukan dari sepuhan logam mulia); perkakas-perkakas pemanggang roti (tanpa listrik); piring;
piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring biodegradable; piring dari bahan organik (pelepah pinang); piring dari logam
mulia; piring dekoratif; piring hidangan gratin; piring hidangan untuk penyajian; piring kaca; piring kaca [bahan baku]; piring
kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring keramik [peralatan makan]; piring keramik untuk memanggang; piring kertas;
piring kompos; piring kue; piring lilin pilar; piring makan hewan peliharaan; piring makanan penutup; piring meja; piring meja
dari logam mulia; piring meja kertas; piring meja sekali pakai; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring
mentega; piring peringatan; piring plastik; piring sabun; piring sabun yang terpasang di dinding; piring saji; piring sayuran;
piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring untuk hidangan;
piring untuk hors d'oeuvres; piring untuk mencegah susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang menyebar; piring untuk
pot bunga; piring yang aman untuk dicuci; piring, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas berbasis pulp yang dapat
terurai secara hayati; piring-piring melayani berjenjang; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam
mulia; pispot; pispot untuk anak-anak; pispot untuk anjing; plunger untuk membersihkan saluran yang tersumbat; pot; pot
bunga; pot bunga porselen; pot cukur; pot fondue, non-listrik; pot keramik; pot kopi non- listrik, bukan dari logam mulia; pot
lada; pot lada dari logam mulia; pot lada, bukan dari logam mulia; pot memasak couscous, non-listrik; pot moka, non-listrik; pot
mustard; pot pot [trivets]; pot tanah; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; pot untuk memasak nasi, bukan listrik;
pot yang terbuat dari tanah liat; rak pengeringan piring; rambut ternak untuk sikat; rantang; sarung pelindung terisolasi untuk
cangkir minuman; sarung tangan pencuci piring; sarung tangan rumah tangga untuk keperluan pembersihan; sconce dinding
non-listrik [tempat lilin]; serbet untuk mencuci piring; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse terdiri dari
cangkir dan piring; set panci masak; set sikat toilet; sikat; sikat alis; sikat aplikasi warna rambut; sikat bak mandi; sikat botol;
sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci; sikat cuci tahan asam yang digunakan untuk aplikasi asam ke
kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat cukur; sikat cukur dari rambut luak; sikat debu; sikat eksfoliasi listrik; sikat
eksfoliasi yang dioperasikan dengan baterai; sikat gigi; sikat gigi elektrik; sikat gigi manual; sikat gigi untuk anak-anak; sikat
gigi untuk bayi; sikat gigi untuk hewan; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat gigi, non-listrik; sikat gosok; sikat hewan
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peliharaan, listrik; sikat jamur; sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat kue; sikat kuku; sikat lilin ski; sikat listrik, kecuali bagian
dari mesin; sikat mandi; sikat pakaian; sikat pastry; sikat pembersih pot; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring; sikat
pengelupasan; sikat penggosok kapal; sikat penghitam; sikat piring bisbol; sikat rambut; sikat rambut listrik; sikat rambut listrik
berputar; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat remah; sikat rias; sikat sayur; sikat sepatu; sikat serat; sikat surai;
sikat toilet; sikat udara panas listrik; sikat untuk alas kaki; sikat untuk celak mata; sikat untuk digunakan dengan lilin ski dan
snowboard; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk kuda perawatan; sikat untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar;
sikat untuk membersihkan alat musik; sikat untuk membersihkan instrumen medis; sikat untuk membersihkan komponen
sepeda; sikat untuk membersihkan lensa kamera; sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan
peralatan olahraga; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk membersihkan tangki dan wadah; sikat untuk
membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk mengolesi daging; sikat untuk merawat hewan; sikat untuk merawat
hewan peliharaan; sikat untuk sepatu; sikat wallpaper; singkatan dari piring; singkatan pot kopi; sisa wol untuk membersihkan;
spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan tubuh; spons pembersih wajah; spons untuk pembersih dan rumah tangga;
stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan rodentisida kepada tikus; stoples dan piring untuk lilin; sumbat gelas; tabung
gelas untuk keperluan rumah tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tatakan gelas; tatakan gelas anggur
dari logam; tatakan gelas anggur dari logam biasa; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas anggur dari plastik
tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari keramik; tatakan gelas dari logam; tatakan gelas
karet; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; tatakan untuk memanggang; teko; teko air; teko besar; teko dari logam
mulia; teko kopi, non-listrik; teko kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; teko kopi, non-listrik, dari logam mulia; teko non-
listrik; teko, bukan dari logam mulia; tempat  sikat gigi; tempat (shakers) garam; tempat (shakers) garam dan merica; tempat
bedak dijual kosong; tempat bedak kosmetik; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat gulungan tisu
dapur; tempat handuk pada kamar mandi; tempat kertas toilet; tempat kotak jus; tempat kotak jus dari plastik; tempat kue;
tempat lilin; tempat lilin dari kaca; tempat lilin dari logam mulia; tempat lilin lilin; tempat lilin, bukan listrik, bukan dari logam
mulia; tempat lilin, bukan listrik, dari logam mulia; tempat lilin, non-listrik; tempat mandi bayi, dapat dipindah; tempat mandi
burung *; tempat menaruh kue bertingkat; tempat menyimpan binatu; tempat pot; tempat roti; tempat sabun; tempat sabun
batangan; tempat sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah
untuk keperluan rumah tangga; tempat serbet; tempat sumpit; tempat telur plastik untuk keperluan rumah tangga; tempat
tissue; tempat tusuk gigi; tempat untuk roti; tempatkan tikar kayu; terakota (campuran tanah liat dan pasir) atau gelas; tikar
plastik untuk gelas minum, bukan pengganti tekstil; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan
masak dan gelas; tusuk gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan
keperluan kamar mandi; tutup cangkir; tutup panci; tutup penggorengan; tutup plastik untuk pot tanaman; tutup silikon yang
dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup terisolasi untuk piring dan piring; tutup untuk cangkir
dan gelas; vas bunga; vas bunga dari logam mulia; vas bunga ritual; vas bunga, bukan dari logam mulia; wadah sikat gigi; wol
baja untuk membersihkan; yunomi [Cangkir teh gaya Jepang]; zen [nampan atau dudukan makan pribadi bergaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 21:01:16
540   EtiketJID2022067665

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. SMPN 10 No. 40, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40513
PT SEKOLAH KOMPETENSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CANT (Certified Associate National Trainer)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CANT (Certified Associate National Trainer) mempunyai arti Rekan Pelatih Nasional Bersertifikat
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian

gelar kehormatan; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); coaching
[pendidikan dan pelatihan]; layanan pendidikan dan pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya
pelatihan===
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BAMBANG WIJANARKO
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Nama Merek
Tipe Merek :

: de’ ARGAN + logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Hitam, merah
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik untuk perawatan kulit dan

rambut; Kosmetik untuk spa; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi untuk bayi; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk
keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk tumit; Krim wajah; Krim wajah dan
kulit; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah
sensitif (kosmetik); Lotion jerawat; Parfum, eau de toilette; Pomade alis; Pomade bibir; 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 dasar untuk tata rias wajah; Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik
untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan
pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner
(pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum bibir; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik);
Serum pengencang kulit; Serum rambut; Toner; Toner Pelembab Wajah; Toner anti-penuaan; Toner cair (Kosmetik); Zat
pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; astringen untuk
keperluan kosmetik; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; busa
kosmetik yang mengandung tabir surya; concealer [kosmetik]; eau de parfum; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik tabir surya; krim bibir; krim boot; krim bronzing kulit; krim kaki tanpa
obat; krim kecantikan; krim kecantikan balm; krim kuku; krim kulit; krim kulit tabir surya; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pembersih [kosmetik]; krim pemutih kulit; krim pengkondisi; krim tabir surya; krim tangan, krim kaki, krim
bernutrisi, krim pembersih wajah; krim tubuh; krim untuk mandi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion cukur; lotion kaki
tanpa obat; lotion kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata;
lotion pembersih gigi; lotion rambut tanpa obat; lotion styling; lotion tabir surya; lotion untuk jenggot; lotion untuk perawatan
tubuh; lotion untuk wajah; lotion wajah tanpa obat; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku
dan rambut; make-up menghapus krim; masker kecantikan; masker kosmetik; masker kulit; masker tubuh; masker wajah;
membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; parfum, eau de Cologne dan
aftershaves; pelembab bibir; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); pomade rambut; scrub krim tubuh; sediaan
kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan tabir surya; sediaan, termasuk krim, gel,
dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; self-tanning lotion [kosmetik]; serum kecantikan; tabir
surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; toner kulit; toner wajah; toner wajah kosmetik; wax rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 21:31:00
540   EtiketDID2022067667

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP Pasir Kaliki RT/RW 001/012, Panyirapan, Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa
Barat

YUNI TASYA SILANADYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GAMINA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Blus jumbo (pakaian); Ikat pinggang; Kaos tanpa lengan; Masker wajah (pakaian); Pakaian dalam; Pakaian jadi untuk pria-

wanita dan anak-anak; Pakaian ketat yang pas di badan; Pakaian pemanasan untuk olahraga; Pakaian, yaitu, kemeja polo,
pullover tanpa lengan, blus, blus tanpa lengan, t-shirt, rompi, kaus, rok, pakaian renang, pakaian renang, jaket olahraga, rompi
stadion, rompers, pengikat untuk pakaian; Pakaian, yaitu, 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, yang berkaitan dalam bidang bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga
virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan
panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby,
sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala,
beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket
(shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan,
celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim
dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju
renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan
menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi
pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu
(wigs); Pelindung telinga [pakaian]; Sweater; T-shirt; Tunik jumbo (pakaian); alas kaki; atasan [pakaian]; baju olahraga; bando;
beanies; bikini; blazer; blus; bra; celana boxer; celana olahraga; celana pakaian; celemek; dasi; gaun [pakaian bisnis];
hoodies; ikat pergelangan tangan; jaket [pakaian]; jumpsuits [pakaian]; kain tadah liur bayi; kamisol; kaos; kaos oblong; kaos
polo; kaus kaki; kemeja; kemeja polo; kemeja rugby; kerudung [pakaian]; kotak saku; mantel; pakaian bawahan rajut; pakaian
dari segala bentuk di kelas ini; pakaian hamil; pakaian olahraga; pakaian renang; pakaian tenun; pakaian tidur; pakaian tidur
untuk bayi; pakaian untuk anak-anak; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian yaitu, bandana, blus, capri, jas,
gaun, sarung tangan, jaket, jeans, baju kaus jersey, legging, pakaian dalam, pakaian kasual untuk bersantai, baju hamil, dasi,
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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, termasuk pakaian jadi, kaos, kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki,
celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur; pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja
yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek, pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala,
topi; parka; piyama; rok [pakaian bisnis]; rompi; sapu tangan [pakaian]; sarung tangan; stoking; stoking tubuh; syal; tankinis;
topi; visor (tutup kepala)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 21:37:20
540   EtiketJID2022067668

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. SMPN 10 No. 40, Kota Cimahi, Jawa Barat, 40513
PT SEKOLAH KOMPETENSI INDONESIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CNT (Certified National Trainer)
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CNT (Certified National Trainer) mempunyai arti Pelatih Nasional Bersertifikat
591 Uraian Warna : Hitam, Coklat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kursus; Jasa kursus secara online; Jasa pelatihan; Pemberian gelar di bidang pendidikan dan pelatihan; Pemberian

gelar kehormatan; Pendampingan [pendidikan dan pelatihan]; Penyelenggaraan webinar ( seminar online); coaching
[pendidikan dan pelatihan]; layanan pendidikan dan pelatihan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan;
mengatur dan menyelenggarakan konferensi, konvensi, pameran pendidikan, kelas, ceramah, seminar dan lokakarya
pelatihan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 21:38:57
540   EtiketDID2022067669

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Weena 455,
Rotterdam 3013 AL,
Netherlands

Unilever IP Holdings B.V.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JUNGLE FRESH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak, krim dan losion untuk kulit; Parfum tubuh yang disemprotkan; Produk penataan rambut; Sediaan pemeliharaan

gigi; Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan untuk mandi dan mandi; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; bedak
talek; busa cukur; deodoran; eau de toilette; gel cukur; kosmetik; losion rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; minyak
kolonyo; obat kumur tanpa obat; sabun-sabun; sampo dan kondisioner; wewangian, minyak esensial===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 21:39:58
540   EtiketDID2022067670

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KMP MUARA BAHARI, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14310
DAYANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUKULURUK 88
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kukuluruk artinya ayam berkokok
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591 Uraian Warna : merah, kuning, putih, hijau, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===ayam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 21:46:42
540   EtiketDID2022067671

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pintu Air V No.27, RT.003/RW.002, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Sawah
Besar, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10710

Lidiya Kandau

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Pempek Lidiya_Willy
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 21:53:20
540   EtiketDID2022067672

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Harapan Indah Blok M No. 16, RT. 007, RW. 007, Kel. Jelambar Baru, Kec.
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUYONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Hendra Yudyanto S.H.,
Jalan Kresek Raya No 50 Rt 002 Rw 012 Kelurahan Duri Kosambi

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WORLDCOLOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : DUNIA WARNA (SUATU PENAMAAN SEBAGAI SATU-KESATUAN)
591 Uraian Warna : ORANGE dan PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===DTG printer; Peralatan printer (pencetak)/personalisasi kartu plastik; Printer digital berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet;

Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna; Textile printer; Wide format printer;
kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk
printer komputer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; keyboard,
mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard drive; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead ) printer dan plotter;
peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk, SIM,
perijinan dan paspor.; print head untuk printer ink jet; print head untuk printer ink-jet; print head untuk printer inkjet; print head
untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer dampak; printer desktop; printer digital; printer dot matrix; printer foto;
printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer inkjet format besar; printer jaringan; printer kode batang; printer
komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik; printer laser; printer laser warna; printer laser warna untuk
dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan penyalinan dan / atau pemindaian dan / atau faks; printer roda
daisy; printer sublimasi pewarna; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk digunakan dengan komputer *; printer
video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer yang digunakan dengan komputer;
teleprinters; unit drum untuk printer; unit pembersih untuk printer ink jet===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 22:09:29
540   EtiketDID2022067673

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Komplek Jemadi Asri No. 32-H, Kel. P Berayan Darat II,
Kec. Medan Timur, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20239, Kota Medan,
Sumatera Utara

PT. VISINDO PRATAMA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Afrizal S.Psi.,S.H.
Jl. Palem II No. 12 RT. 003 RW. 006 Cibunar, Parung Panjang Kab. Bogor

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : INDO ROYAL
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang pecah belah; Garpu saji dari plastik; Panci bertekanan (otoklaf); Perangkat minuman teh [alat makan]; baskom

[wadah]; cangkir; gelas kaca; gelas minuman; mangkuk [baskom]; mangkuk saji; nampan makan; peralatan makan; piring
keramik [peralatan makan]; piring saji; sendok saji; tatakan gelas; teko; toples===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 22:11:36
540   EtiketJID2022067674

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 , Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

PT SUMMARECON AGUNG Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JF3
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; 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 penyediaan  informasi, jadwal, ulasan, dan rekomendasi yang dipersonalisasi dari program pendidikan,
hiburan, film, acara seni dan budaya, konser, pertunjukan langsung, kompetisi, pameran, festival, pameran, pameran, dan
acara olahraga; Jurnal online yaitu blog yang menampilkan mode; Layanan agen tiket online untuk pertunjukan hiburan,
olahraga, pendidikan dan acara budaya; Mengorganisir dan melaksanakan pameran; Menyediakan acara hiburan untuk orang
lain, seperti hiburan, seni, olahraga dan budaya.; Menyediakan video online yang tidak dapat diunduh di bidang mode;
Pameran, Exhibition, Pendidikan, Pemberian Pelatihan, Hiburan, Kegiatan Kebudayaan, Kesenian; Pengaturan dan
penyelenggaraan kompetisi; Pengaturan dan penyelenggaraan konferensi; Pengorganisasian kontes [pendidikan atau
hiburan]; Penyedia konten melalui situs web; Penyediaan publikasi elektronik online; Penyelenggara Kompetisi kreativitas;
Penyelenggara Kompetisi seni dan budaya; Penyelenggaraan pertunjukan langsung; Produksi program radio dan televisi;
Publikasi dengan media elektronik; Sarana pendidikan hiburan dan rekreasi; ajang pemilihan kontes (hiburan); akademi
[pendidikan]; fashion show (hiburan); fotografi; fotografi Digital; fotografi potret; galeri seni untuk tujuan budaya atau
pendidikan; hiburan; hiburan dalam sifat peragaan busana; hiburan dalam sifat pertunjukan orkestra; hiburan dan penyajian
pertunjukan hidup; instruksi senam; jasa-jasa dekorasi panggung; layanan agen tiket hiburan; layanan hiburan; layanan
hiburan televisi; layanan hiburan, yaitu, pengaturan, pengorganisasian, dan penyelenggaraan acara hiburan secara langsung
tentang seni, desain, alas kaki, dan pakaian; layanan klub [hiburan atau pendidikan]; layanan penyelenggaraan pameran untuk
tujuan kebudayaan atau pendidikan; layanan perpustakaan keliling; melakukan kompetisi di Internet; memberikan informasi
yang berkaitan dengan hiburan, musik, pertunjukan langsung, dan acara hiburan; mengatur dan melakukan kegiatan budaya;
mengatur dan menyelenggarakan pameran seni untuk tujuan budaya atau pendidikan; mengatur dan menyelenggarakan
pameran untuk tujuan hiburan; mengatur kompetisi melalui Internet; mengatur kontes; mengatur pameran untuk tujuan budaya
atau pendidikan; menyelenggarakan dan mengatur pameran untuk tujuan hiburan; organisasi kompetisi dan upacara
penghargaan; organisasi kompetisi pendidikan, hiburan, budaya dan olahraga; organisasi peragaan busana untuk tujuan
hiburan; organisasi, produksi, presentasi dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur dan pertunjukan musik dan budaya,
acara dan kegiatan lainnya; pelaksanaan pameran, peragaan busana, dan pameran kebudayaan untuk tujuan hiburan;
pelatihan hewan; pendidikan di bidang musik dan hiburan; penerbitan buku; penerbitan majalah; penerbitan surat kabar;
pengaturan dan penyelenggaraan festival; pengaturan dan penyelenggaraan simposium; pengaturan dan pertunjukan show,
kompetisi, pertandingan dan konser; pengaturan peragaan busana untuk keperluan pertunjukan; pengaturan, pengadaan, dan
penyelenggaraan seminar-seminar; pengaturan, produksi, pertunjukan dan penyelenggaraan konser musik, festival, tur serta
pertunjukan music dan budaya lainnya, acara dan aktifitas; pengeditan film fotografi; pengorganisasian, mengatur atau
mengadakan kontes; penyediaan fasilitas golf; penyediaan fasilitas rekreasi; penyediaan pelatihan; penyelenggaraan acara
hiburan langsung; penyelenggaraan pertunjukan sulap; perencanaan pesta [hiburan] untuk acara promosi sehubungan
dengan peragaan busana; produksi pagelaran; produksi teater; publikasi online (tidak dapat diunduh); publikasi ulasan online
di bidang hiburan; taman-taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 22:20:32
540   EtiketJID2022067675

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Plaza Summarecon, Jalan Perintis Kemerdekaan No. 42 , Kota Administrasi Jakarta
Timur, DKI Jakarta, 13210

PT SUMMARECON AGUNG Tbk
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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 :

: JF3
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran; penyediaan fasilitas untuk pameran; penyewaan tempat untuk acara

dan memberikan informasi yang berkaitan dengannya===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 22:29:09
540   EtiketJID2022067676

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pulo Geulis, RT.004 Rw.004, Kelurahan Babakan Pasar, Kecamatan Bogor Tengah,
Kota Bogor, Jawa Barat

ANDRIANSYAH, Ubaidilah, SE.I. Alamat : Jalan Buana Pesanggrahan Nomor 10

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bakso Kribo Bogor
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, orange, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kedai; Kedai ramen; Kedai yang

menyediakan makanan dan minuman; Layanan kedai mie ayam pangsit; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Restoran; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); jasa restoran; layanan restoran ramen;
restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 22:31:29
540   EtiketDID2022067677

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pukat Banting IV No 77 A-B, Kota Medan, Sumatera Utara
PT. LYFIN SUKSES BERSAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Lyfin + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hijau,dan coklat terang
511 Kelas Barang/Jasa : 20
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dekorasi permukaan, bukan dari logam, produk jadi yang terbuat dari kertas cetak dan imprenasi atau foil plastik untuk

digunakan dalam konstruksi perabotan, desain interior, konstruksi kendaraan, dan bidang terkait; Furniture untuk rumah,
kantor, dan taman; Keperluan kantor [perabot]; Kereta makanan (perabot); Kursi perabot kantor; Lis tutup tepi, profil, kerei
gulung untuk perabotan, bukan dari logam dan bukan dari tekstil; Meja [Perabotan]; Meja cuci muka (perabot rumah tangga);
Meja modular [perabot]; Pembuat perabot kayu; Penyekat perabot dari kayu; Perabot rumah tangga yang berbahan
aluminium; Perabot sekolah; Perabotan luar ruangan; Perabotan plastik untuk taman; Perabotan rumah, bagian untuk
perabotan, bingkai, khususnya kayu dan bahan penggantinya, atau plastik; Perlengkapan perabot bukan dari logam; Pintu
untuk perabot; Rak meja [perabot]; Rak-rak untuk perabot; Roda perabot bukan dari loga; Sandaran tangan [Perabotan];
bangku gergaji [perabot]; bangku wakil [furniture]; bangku wakil [perabot] dari logam; bangku wakil [perabot], bukan dari
logam; cabinet [perabot]; cermin [perabot]; dekorasi plak dinding (perabotan) bukan dari tekstil; display tempat pembelian
[perabot]; furniture / perabot rumah tangga dan kantor yaitu kasur busa, kasur kapuk, kasur pegas/per; futon [perabot];
gantungan handuk [furniture]; gerbang anjing dari logam [perabot]; gerbang keselamatan, bukan dari logam, untuk bayi, anak-
anak, dan hewan peliharaan [perabot]; gerbang pengaman dari logam untuk bayi, anak-anak, dan hewan peliharaan [perabot];
gerbong makan malam [furniture]; gerobak menara logam beroda yang khusus disesuaikan untuk komputer [perabot]; gerobak
untuk komputer [perabot]; kotak alat, bukan dari logam [perabot]; kursi [perabot]; kurung, bukan dari logam, untuk perabotan;
laci kabinet di bawah wastafel untuk instalasi kamar mandi [perabot]; layar terbuat dari pengganti buluh atau buluh [furniture];
lemari [perabot]; lemari indeks [furniture]; lemari komputer [perabot]; meja pajangan [perabot]; meja rias [perabot]; partisi
kantor berdiri bebas [perabot]; partisi kantor bergerak [furniture]; patio furniture dari kayu; patio furniture dari logam; patio
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furniture dari plastik; pelindung bumper untuk perabotan; perabot dapur yang dibuat khusus; perabot komputer; perabot pantai;
perabot rak bagasi; perabot rumah tangga; perabot sekolah; perabot-perabot rumah dari kayu, gabus, rumput, buluh rotan,
tanduk, tulang, gading, baleln, kulit kerang, amber, kulit mutiara, tanah liat, magnesium dan bahan-bahan penggantinya, atau
dari plastik; perabotan; perabotan dapur; perabotan ergonomis; perabotan kantor; peti alat, bukan dari logam [perabot];
potongan tepi kayu atau plastik untuk penggunaan dengan perabotan; rak [perabot]; rak anggur [perabot]; rak anggur [perabot]
bukan dari logam; rak anggur [perabot] dari logam; rak kayu [perabot]; rak kertas [perabot]; rak konsinyasi [perabot]; rak logam
[perabot]; rak modular [perabot]; rak pakaian [perabot]; rak perabot untuk penyimpanan cd; sandaran kepala [perabot]; tarikan
batu untuk lemari, laci dan perabot; tarikan keramik untuk lemari, laci dan perabot; tepi plastik untuk perabotan; tirai (perabot);
tirai jendela dalam ruangan [perabot]; trestles [perabot]; troli [perabot]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 22:33:32
540   EtiketJID2022067678

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BANK SINARMAS 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 :

: nanobank & Logo n
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : nanobank = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Analisis biaya dan pengawasan dan

manajemen persediaan; Jasa akunting; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen
bisnis; Layanan pemrosesan data daring; Manajemen data; Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan pernyataan
laporan keuangan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pengoptimalan situs web; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek
keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan laporan
bisnis (komersial); Saran manajemen pemasaran; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan
keuangan; analisis biaya; audit keuangan; bisnis dan manajemen; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak
(akunting); jasa analisis pasar; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa penagihan; jasa prakiraan ekonomi;
kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; layanan analitik bisnis; layanan evaluasi bisnis; layanan manajemen
bisnis; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; manajemen catatan
keuangan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; nasehat manajemen; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer;
pengumpulan informasi kedalam database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi kontak bisnis
antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan;
periklanan dan pemasaran; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas
nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 23:45:33
540   EtiketJID2022067681

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BANK SINARMAS 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 :

: nanobank & Logo n
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : nanobank = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen kekayaan,  yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di

bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang
lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa perbankan; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau
internet; Layanan pinjaman; Layanan rekening bank; Perbankan mobile; analisis investasi keuangan dan penelitian saham;
jasa asuransi; jasa bursa efek/saham; jasa manajemen aset dan keuangan; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara
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online; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa perdagangan
saham dan obligasi; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; konsultasi perbankan;
layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan elektronik; layanan
perbankan investasi properti; layanan perbankan mobile dan investasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui
aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan yang berkaitan
dengan setoran uang; manajemen keuangan saham; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman,
investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan jasa keuangan; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik;
pemrosesan transaksi transfer bank; penerbitan cek bank; penerbitan kartu bank; pengelolaan dana pensiun; penyediaan situs
web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perbankan elektronik
dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet
banking]; perbankan komersial; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan swasta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

05/09/2022 23:53:08
540   EtiketDID2022067682

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BANK SINARMAS 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 :

: nanobank & Logo n
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : nanobank = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus transaksi keuangan elektronik; Bank data; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Mesin untuk transaksi

bank; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses
bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak komputer
dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis,
berita; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata
uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat
lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen
inventaris berbasis blockchain; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan;
Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan;
Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; Platform berbasis
website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program komputer untuk
digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen
keuangan; Program komputer untuk pelaporan keuangan; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; aplikasi  seluler untuk
melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta
transaksi keuangan elektronik; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi peranti lunak
untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang digunakan
untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana, melakukan
transaksi, dan melihat informasi rekening bank; kartu bank yang dikodekan; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang
dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi
yang dikodekan atau magnetik; komputer yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan pintar dan
kacamata pintar; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat lunak
kecerdasan buatan; perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang,
transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak
komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank;
perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan
bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan
keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk memelihara buku besar
(ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk
mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi
keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk
digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan,
dan penilaian resiko korporasi; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang
mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas
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perbankan, finansial dan pembayaran; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan
telepon seluler; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; program komputer dan perangkat lunak
komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; terminal
komputer untuk keperluan perbankan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:22:02
540   EtiketD282022067740

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dusun IV, Ulapato A, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, Gorontalo,
96181

SUPARNI USMAN DAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KUELIFANNY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah Maroon, Kuning, Putih dan Coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Panggang; Kue kering (pastri); Roti bun dengan selai; kue basah; kue bolu; kue kering; kue, biskuit, kue kering;

produk-produk roti untuk makanan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:22:32
540   EtiketDID2022067741

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Apt. Semanan Indah Tower Anggrek Lt. 8 No. 12, RT. 016 RW. 011, Kel. Duri
Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, Prov. DKI Jakarta, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta

ALIE JOHAR PETRUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HIU HALUAN INTI UTAMA   +  LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Biskuit (manis atau gurih); Biskuit renyah dengan Krim; Chocolate chip cookie; Es Konsumsi; Gula-gula berisi krim

(permen gula-gula); Gula-gula kacang; Kakao; Kue-kue; Makanan ringan berbahan dasar cokelat; Permen cokelat; Permen
karet (anggur/wine); Produk-produk kakao ; Wafer (kue); adas manis; biskuit; biskuit-biskuit; bubuk coklat; bumbu masak;
cokelat; cokelat batangan; cokelat dan produk cokelat, yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan
cokelat; es krim; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; kopi; kue kering; kue mentega; kue pastry; penyedap rasa;
permen; permen bebas gula; permen buah jelly; permen buah yang lembut; permen kapas; permen karet; permen pelega
tenggorokan; permen rasa buah-buahan; produk cokelat; roti*; teh; tepung*; vanili; wafer; wafer gulung [cookies]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:23:55
540   EtiketDID2022067742

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. DESA KARANGDUREN NO.53 RT.007 RW.002 , Kabupaten Malang, Jawa
Timur, 65162

CV MEGAH SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: N NOW
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kotak untuk rokok; Tempat untuk rokok; filter rokok; filter untuk rokok; kotak rokok; kotak rokok, bukan dari logam mulia;
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rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:24:59
540   EtiketDID2022067743

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Dk. Ngadirejo Rt 001 Rw 007 desa Watubonang, Kabupaten Sukoharjo, Jawa
Tengah, 57561

Welas Efendi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Montaro
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, merah, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lembar terbang untuk tenda; Tenda bundar; awning untuk tenda; tali; tali untuk tenda; tangga tali; tas penyimpanan untuk

tenda yang terbuat dari bahan tekstil; tas penyimpanan untuk tiang tenda; tempat tidur gantung; tenda *; tenda [awning] untuk
karavan; tenda [awning] untuk kendaraan; tenda dan terpal; tenda terbuat dari bahan tekstil; tenda untuk berkemah; tenda
untuk digunakan dalam memancing; tenda yang terbuat dari kain; tenda, awning dan terpal; tenda, bukan untuk berkemah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:26:07
540   EtiketD172022067744

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Dadibira, Kecamatan Alor Barat Laut - Kabupaten Alor, Kabupaten Alor, Nusa
Tenggara Timur

Jenny Amelia Missa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Anggur Dadibira
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===cuka anggur===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:26:33
540   EtiketDID2022067745

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Merbau No.7129-A-1263, RT.017/RW.005, Kel. 20 Ilir D. I, Kec. Ilir Timur I, Kota
Palembang, Sumatera Selatan

LAURENSIA HENWI HANUSIN, VINCENT HENWI HANUSIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AMS BERKUALITAS MURAH EKONOMIS
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mangkok; Penjepit; Piring; Stick es krim; Wadah makanan dan minuman untuk kegunaan rumah tangga dan untuk

bepergian; alat pengepel; bak mandi bayi; baki untuk keperluan rumah tangga; baskom [wadah]; botol minuman; cangkir;
celengan, bukan dari logam; cetakan [peralatan dapur]; cetakan es batu; cetakan kue; ember; gantungan baju pengeringan;
gelas minuman; kain pembersih [lap]; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan dari logam; kotak makan siang;
kotak sabun; kubah penutup makanan terisolasi; rak handuk [perlengkapan kamar mandi]; rak pengeringan baju; saringan
[peralatan rumah tangga]; sedotan untuk minum; sendok es krim; sikat cuci; sikat gigi; sisir; stoples penyimpanan; sumpit;
tempat sampah; termos minum; tusuk gigi; tusuk sate memasak; wadah sabun; wadah terisolasi termal untuk makanan;
wadah terisolasi termal untuk minuman; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:28:04
540   EtiketJID2022067746

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Perkantoran Landmark Pluit Gedung D 18, Jalan Pluit Raya, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Poetera Jaya Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryadi Sutanto Chandra
Jl. Karang Layung No. 29 Bandung 40162

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FOGO BRAZILIAN BBQ EST 2019 BY D'KEVIN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar

gedung; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kafe kopi; Kedai barbekyu;
Kopi ( Kafe ); Layanan perhotelan (hospitality); Mengatur dan memesan jasa/layanan hotel dan layanan akomodasi;
Penyediaan akomodasi untuk wisma; Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan
sepuasnya; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Tempat yang menghidangkan kudapan; delicatessens
[restoran]; jasa kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; jasa-jasa yang disediakan oleh restoran-restoran, tempat-
tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; layanan kafe, bistro, dan restoran; layanan restoran, katering, bar dan ruang
koktail; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:32:09
540   EtiketDID2022067747

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Bakar Batu No. 103 D
, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, 29112

William Haryadi

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 :

: WHISSE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Parfum, eau de toilette; air parfum; colognes, parfum dan kosmetik; eau de parfum; parfum; parfum cair; parfum dan

cologne===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:33:39
540   EtiketDID2022067748

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malioboro 183 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan
Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55271

Drs. Rudi Sastiawan, Rafif Tri Baswara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pramatya + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : pramatya = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===Dompet dan tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet kartu bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria

(terbuat dari kulit); Dompet rajut; Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket; Dompet untuk uang logam; Dompet
wanita (terbuat dari kulit); Tas tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas, tas kartrid,
ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor,
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(semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet
wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); bingkai untuk dompet koin; dompet; dompet (barang kulit);
dompet dan tempat kartu kredit; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam kecil; dompet
kartu; dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet
kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil [tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit;
dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi;
dompet kulit imitasi [tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet saku; dompet serba
guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet uang yang terpasang di
pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet wanita; dompet yang terpasang di pergelangan tangan;
dompet, bukan dari logam mulia; kasing kartu kredit [dompet]; rantai dompet; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin;
tas dan dompet kulit; tas kulit, koper, dan dompet; tas tangan kecil [dompet]; tas tangan, dompet dan dompet; tempat kartu
bisnis (dompet); tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu telpon (dompet)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:35:00
540   EtiketD102022067749

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SEMAMPIR TENGAH 2/42, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60119
RIRIS NURBINTARI, ST

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hirima Your Daily Fashion + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Mukena===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:35:38
540   EtiketDID2022067750

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malioboro 183 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan
Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55271

Drs. Rudi Sastiawan, Rizky Pramatyahadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pramatya + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : pramatya = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kain Batik; Kain Ikhram; Kain Jumputan dengan pewarnaan alam dari limbah nanas; Kain Sari; Kain linen; Kain mori; Kain

sarung; Kain sutra; Kain tekstil; bahan kain wol; kain; kain bedong untuk bayi; kain benang wol; kain blacu; kain bordir; kain
campuran kapas-wol; kain campuran katun sutra; kain campuran rami-sutra; kain campuran rami-wol; kain cetak; kain dan
barang tekstil untuk sprei; kain dasar campuran sutra; kain denim; kain drill; kain elastis untuk pakaian; kain flanel; kain
gulungan; kain industri tenun yang lebar; kain katun; kain krep; kain lap untuk mandi; kain linen; kain linen untuk bordir; kain
linen untuk sepatu; kain pashmina; kain piyama; kain poliester; kain rajutan; kain rajutan dari benang katun; kain rajutan dari
benang serat kimia; kain rajutan dari benang wol; kain rami; kain renda; kain sarung; kain sarung batik; kain satin; kain
selendang; kain sintetis; kain songket; kain spandek; kain sutera; kain sutra pintal; kain sutra untuk pola pencetakan; kain
sutra-wol campuran; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil tahan air; kain tekstil tenun atau bukan tenunan; kain tenun; kain
tenun untuk dijadikan barang pakaian; kain tenun untuk perabotan; kain tetron; kain untuk bordir; kain untuk kemeja; kain
untuk pakaian; kain untuk popok; kain wol; seprei-seprei (kain); sutra [kain]; tatakan gelas dari kain linen===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:38:31
540   EtiketDID2022067751

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malioboro 183 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan
Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55271

Drs. Rudi Sastiawan, Raditya Prajna Hermawan
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pramatya + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : pramatya = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Coklat, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana panjang denim; Jaket Jeans; Jaket anak-anak; Jaket wol; Jaket-jaket; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian

wanita; Pakaian wanita jeans; Pakaian wanita ukuran jumbo; Sandal Gunung; Tudung kepala wanita (pakaian); baju batik;
celana jas; celana pendek denim; dasi; dasi (pakaian); dasi katun; dasi kupu-kupu; dasi sutra; gaun denim; jaket; jaket
[pakaian bisnis]; jaket [pakaian]; jaket bomber; jaket dengan penutup kepala; jaket denim; jaket jas; jaket kasual; jaket katun;
jaket kulit; jaket rajut; jaket ringan; jaket safari; jaket sutra; jas; jas [pakaian bisnis]; jas kulit; jas pria; kemeja untuk jas; mantel
denim; pakaian bawahan untuk pria; pakaian bawahan untuk wanita; pakaian berbahan denim; pakaian denim; pakaian formal
untuk pria; pakaian luar untuk pria; pakaian luar untuk wanita; pakaian pas untuk pria; pakaian pria; pakaian santai untuk pria;
pakaian tidur untuk pria; pakaian tidur untuk wanita; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; rok denim; sandal; sandal hak tinggi; sandal jepit; sandal kulit; sandal untuk anak-anak; sandal
untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu atletik; sepatu bayi; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hak tinggi; sepatu
kerja; sepatu kulit; sepatu lari; sepatu olahraga; sepatu untuk anak-anak; sepatu untuk pria; sepatu untuk wanita; setelan jas;
setelan pakaian formal wanita; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:38:36
540   EtiketDID2022067752

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gamping Lor No. 125 A, RT.006/RW.012, Kelurahan Ambarketawang, Kecamatan
Gamping, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta, 55294

Hasnah Rimiyati,SE.M.SI.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PEMPEK cik emi 125
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Krem; Cokelat; Kuning; Putih; Hijau; Merah; Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minuman berbahan dasar susu dengan rasa cokelat; Minuman berbahan dasar susu dengan rasa vanila; Minuman susu

terdiri dari buah-buahan; Pempek; hasil olahan ikan untuk makanan manusia; makanan berbahan dasar ikan; minuman
berbahan dasar santan; minuman berbahan dasar susu; minuman susu dengan rasa teh; pempek adaan; pempek ikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:39:00
540   EtiketDID2022067753

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Warakas III Gang IV No. 16 RT 006 RW 003 Warakas, Tanjung Priok, Jakarta
Utara., Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14370

INDAH PERMATASARI

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 :

: SABC - SKIN AND BODY CARE
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:40:26
540   EtiketJID2022067754

730 Nama Pemohon : Subiakto Priosoedarsono
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Alamat Pemohon : Jalan Damai Musyawarah Nomor 2A/18, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

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 :

: BRANDING MAGNET
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan pelatihan bisnis; konsultasi pelatihan bisnis; layanan pendidikan dan

pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang disesuaikan di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu,
menyediakan layanan pelatihan eksekutif di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan
pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, menyediakan program pendidikan bisnis untuk karyawan dan para pelaksana di bidang
manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pengajaran dan pelatihan di bidang bisnis, industri,
dan teknologi informasi; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:41:20
540   EtiketJID2022067755

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Damai Musyawarah Nomor 2A/18, RT. 004 RW. 003, Kelurahan Pondok Labu,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

Subiakto Priosoedarsono

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 :

: BMS 1.0-4.0
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Kuning, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan konsultasi pelatihan bisnis; Layanan pelatihan bisnis; Pelatihan di bidang perencanaan media strategis yang

berkaitan dengan periklanan, pemasaran, dan bisnis; Pelatihan internal untuk pemasaran; konsultasi pelatihan bisnis; layanan
pendidikan dan pelatihan bisnis, yaitu, mengembangkan program kepemimpinan dan pengembangan eksekutif yang
disesuaikan di bidang manajemen proyek, manajemen bisnis, dan manajemen strategis; layanan pengajaran dan pelatihan di
bidang bisnis, industri, dan teknologi informasi; pelatihan bisnis; pelatihan bisnis di bidang neuromarketing; pelatihan di bidang
perencanaan media strategis yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan bisnis===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:41:46
540   EtiketJID2022067756

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Malioboro 183 RT. 006 RW. 002, Kelurahan Sosromenduran, Kecamatan
Gedongtengen, Kota Yogyakarta, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kota
Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55271

Drs. Rudi Sastiawan, Raditya Prajna Hermawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: pramatya + Logo
Merek Kata dan Lukisan

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

lainnya.; Jasa ritel dan toko ritel online yang berkaitan dengan penjualan pakaian, tas, dompet, sepatu, topi, kacamata,
kacamata pelindung dari sinar matahari, jam tangan, perhiasan, dan aksesoris mode lainnya; Jasa toko on-line dan gerai yang
menjual alas kaki, pakaian, penutup kepala dan asesoris pakaian, tas punggung, tas untuk membawa segala keperluan, tas
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tangan dan dompet; Jasa toko pakaian eceran; Jasa toko ritel dalam bidang desain pakaian, jam, kulit dan tas jinjing; Layanan
agen ekspor-impor pakaian; Layanan toko ritel online; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori
terkait; Layanan toko ritel online yang menampilkan sepatu; Layanan toko ritel online yang menampilkan topi; Layanan toko
ritel yang menampilkan gantungan baju; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel
yang menampilkan pakaian tidur; Layanan toko ritel yang menampilkan sabuk kulit [pakaian]; Memberikan informasi produk
konsumen yang berkaitan dengan pakaian dan aksesori terkait; Mengimpor dan mengekspor pakaian, alas kaki dan hiasan
kepala; Penjualan pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang;
Penyediaan informasi terkait dengan semua pakaian, alas kaki dan hiasan kepala melalui situs web online; Toko Pakaian Jadi
/ konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa
grosir untuk pakaian; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan grosir yang berkaitan dengan pakaian; layanan pakaian
eceran disediakan oleh departement store; layanan ritel atau layanan grosiran untuk pakaian; layanan ritel disediakan oleh
butik pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel
disediakan oleh toko-toko suvenir online; layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk pakaian;
layanan ritel untuk pakaian  luar; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan toko ritel yang
menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan kain; layanan toko grosir online yang
menampilkan pakaian; layanan toko grosir online yang menampilkan tas; layanan toko ritel dan layanan toko ritel online;
layanan toko ritel menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel online yang
menampilkan alas kaki; layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan tas; toko
grosir online dan layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko online; toko ritel online dalam bidang
pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:41:53
540   EtiketD172022067757

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Umbu Rara Meha Kel. Prailiu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
Umbu Reka Rihi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Himbu Luri
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain tenun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:42:12
540   EtiketDID2022067758

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BANK SINARMAS 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 :

: nanobank & Logo n
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : nanobank = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hijau dan biru.
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aparatus transaksi keuangan elektronik; Bank data; Kartu perbankan, dikodekan atau magnetik; Mesin untuk transaksi

bank; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi komunikasi, proses
bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak komputer
dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis,
berita; Perangkat lunak komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata
uang virtual), token blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat
lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen
inventaris berbasis blockchain; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan;
Peranti lunak komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan;
Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; Platform berbasis
website dan aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Program komputer untuk
digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; Program komputer untuk
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manajemen keuangan; Program komputer untuk pelaporan keuangan; alat untuk memeriksa keaslian uang kertas; aplikasi
seluler untuk melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik
serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi peranti
lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan
online; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti lunak yang
digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit, transfer dana,
melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; kartu bank yang dikodekan; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank
yang dikodekan atau magnetik, kartu telepon dan identifikasi; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan
identifikasi yang dikodekan atau magnetik; komputer yang bisa dipakai; komputer yang bisa dipakai berbentuk jam tangan
pintar dan kacamata pintar; mesin elektronik untuk merekam operasi keuangan; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat
lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak komputer berkenaan dengan pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang,
transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat lunak komputer untuk perbankan, keuangan,
peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk
menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak
komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank;
perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan untuk mengakses informasi rekening bank dan
bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak untuk digunakan dalam perdagangan
keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk memelihara buku besar
(ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait dengan
transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat lunak untuk
mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk mengimplementasikan dan mencatat transaksi
keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi keuangan; perangkat
lunak untuk menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk
digunakan dalam kaitannya dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan,
dan penilaian resiko korporasi; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang
mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang mampu menyediakan fasilitas
perbankan, finansial dan pembayaran; periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan
telepon seluler; platform perangkat lunak komputer untuk manajemen keuangan; program komputer dan perangkat lunak
komputer untuk perdagangan efek elektronik; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial; terminal
komputer untuk keperluan perbankan; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:42:46
540   EtiketJID2022067759

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Dr. Makaliwe Raya No. 24, RT. 006/RW. 006 Kelurahan Grogol, Kecamatan
Grogol Petamburan, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta 11450, Kota Administrasi
Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11450

PT. Cablenet Fiber Data

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 :

: cablenet
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===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;
desain khusus dan rekayasa sistem teleponi, sistem televisi kabel dan serat optik; 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; menemukan dan menandai penempatan pipa, kabel
atau kabel utilitas bawah tanah; pengembangan alat uji untuk kabel listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:43:44
540   EtiketDID2022067760

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUKAN PERMATA REGENSI BLOK D NO 37, JALAN HAJI KELIK, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT LASABELLE KARYA SEJAHTERA
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LS kids
Merek Kata

566 Arti Bahasa : LS ARTINYA LA SABELLE YANG MERUPAKAN BAGIAN NAMA PEMOHON YAKNI PT
LASABELLE KARYA SEJAHTERA

591 Uraian Warna : PINK
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hijab; Hijab olahraga; Mukena; Pakaian anak-anak; baju busana muslim; dalaman jilbab; pakaian anak-anak; pakaian

untuk anak perempuan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:45:40
540   EtiketJID2022067761

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kawasan Perkantoran Landmark Pluit Gedung D 18, Jalan Pluit Raya, Kota
Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT Poetera Jaya Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Suryadi Sutanto Chandra
Jl. Karang Layung No. 29 Bandung 40162

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NIU BAO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan minuman; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa

dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; 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; Kedai; Kedai barbekyu; Kedai kopi; Kedai mie daging sapi; Kedai ramen; Kopi ( Kafe ); Layanan kedai mie
ayam pangsit; Penyediaan makanan dan minuman di kafe-kafe dan bar-bar; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran;
Restoran Prasmanan; Restoran daging panggang; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan
menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; Sediaan-sediaan makanan; Tempat
penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang meyediakan minuman
beralkohol (izakaya); Warung makan; jasa kafe; jasa katering; jasa memasak makanan; jasa-jasa yang disediakan oleh
restoran-restoran, tempat-tempat pembuatan bir, kafe-kafe dan bar-bar; kedai roti dan kue (bakeries); layanan katering untuk
menyediakan masakan China atau masakan Oriental lainnya; layanan pemesanan dan pemesanan untuk restoran dan
makanan; layanan restoran, katering, bar dan ruang koktail; layanan ruang publik, bar makanan ringan, bar untuk sanwich,
cafetaria, kantin & cafe; layanan untuk persiapan makanan dan minuman; penyewaan bangunan yang dapat dipindah-
pindahkan; rumah makan cina halal; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:46:04
540   EtiketD172022067762

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Umbu Rara Meha No 04 Kel. Prailiu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara
Timur

Tamu Rambu Mutiara

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Hamu Hondu
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain tenun===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:47:42
540   EtiketJID2022067763

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PISANGAN LAMA 3 RT003/RW006, PISANGAN TIMUR, Kota Administrasi
Jakarta Timur, DKI Jakarta

EDYANA NUGRAHA, OKY SYAFUTRA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAPOER -26° FRESH DAN HALAL FOOD DAN LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : BIRU TUA, ORANGE, DAN COKLAT
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa grosir produk daging olahan; Jasa ritel/eceran produk daging olahan; jasa distributor grosir untuk produk segar; jasa

eceran atau jasa grosir untuk makanan olahan; jasa layanan retail yang berkaitan dengan bahan-bahan makanan; jasa
penjualan daging beku; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan makanan olahan hasil laut; layanan distribusi grosir
untuk produk segar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:48:03
540   EtiketDID2022067765

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Lio Warung Gede RT/RW: 03/12, Kelurahan Cibiru Wetan, Kecamatan Cileunyi,
Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, 40625, Kabupaten Bandung, Jawa Barat,
40625

Wahyu Muhammad Cahyadi

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 :

: WHY.FTWR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sandal Gunung; alas kaki, termasuk sepatu, sepatu bot dan sandal; sandal dan sepatu pantai; sandal jepit [alas kaki];

sandal kulit; sandal pakai; sandal untuk anak-anak; sandal untuk pria; sandal untuk wanita; sepatu; sepatu atau sandal
esparto; sepatu atletik; sepatu bersepeda; sepatu datar; sepatu formal; sepatu gunung; sepatu hiking; sepatu kanvas; sepatu
karet; sepatu kerja; sepatu kulit; sepatu olahraga; sepatu sandal; sepatu santai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:49:09
540   EtiketDID2022067766

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Benggala Timur RT 007 RW 009, Kel/Desa : Mertasinga, Kecamatan : Cilacap
Utara, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Supriningsih

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: OSATA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue berbahan dasar tepung===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:49:25
540   EtiketD172022067767

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Umbu Rara Meha Kel. Prailiu, Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur
Maria Laka Ana Amahu

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mbuhang Pahamu
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===kain tenun===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:51:33
540   EtiketDID2022067768

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LAUTZE NO. 63, RT. 016-RW. 001 KEL. KARANG ANYAR, KEC. SAWAH
BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

SUBAGIO TIONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mister Mayor
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan pengental untuk memasak makanan; Bahan pengganti teh; Beras; Berondong jagung; Bubur havermot; Bumbu;

Bumbu Gado-Gado; Bumbu Kacang; Bumbu serba guna; Bumbu siap saji; Garam, bumbu, rempah-rempah, bumbu dari
tumbuhan yang diawetkan; Hasil produksi Madu; Jus jahe [minuman]; Kakao; Karamel; Kencur bubuk; Ketumbar Bubuk
(Bumbu); Kopi seduh; Lada hitam bubuk (bumbu); Lapisan gula; Lengkuas bubuk; Makanan ringan batangan yang
mengandung campuran biji-bijian, kacang-kacangan dan buah kering (gula-gula); Makanan ringan berbahan dasar beras;
Martabak; Mie; Minuman dengan bahan dasar coklat; Minuman jahe (teh jahe); Muesli; Nasi; Pasta; Pengental Tahu;
Penyedap rasa selain minyak essensial untuk minuman; Saus; Seduhan herbal berbahan dasar beras kencur; Seduhan herbal
berbahan dasar kunyit asam; Sereh kering (Bumbu); Tauco; Wafer (kue); allspice (lada); asam [bumbu]; bihun; bihun [mie];
biskuit; biskuit malt; bubuk coklat; bubuk kayu manis [rempah-rempah]; bubur beras untuk keperluan kuliner; bumbu; bumbu
masak; cabe jamu (bumbu); cengkeh (bumbu); coklat; crepes; cuka; dressing salad mengandung krim; es buah yang bisa
dimakan; es krim; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; es yang dapat dimakan; esens untuk bahan makanan,
kecuali esens eterik dan minyak esensial; garam; gula; gula aren; gula bubuk; gula gula rasa; gula kurma; jahe bubuk untuk
digunakan sebagai bumbu; jahe yang diawetkan [bumbu]; jeli buah [gula-gula]; kapulaga (bumbu); kayu manis [rempah-
rempah]; kecap; kopi; kopi buatan; kopi instan; kopi yang belum dipanggang; kue kering; kue pastry; kunyit untuk makanan;
kwetiau; lada [bumbu]; lada bubuk (bumbu); madu; makanan olahan berbahan dasar sereal untuk sarapan, makanan ringan
atau bahan untuk membuat makanan lain; makanan siap saji berbahan dasar beras; makaroni; malt untuk konsumsi manusia;
mayones; merica (bumbu); minuman berbahan dasar kopi; minuman berbahan dasar teh; minuman berbahan dasar teh
dengan tambahan rasa buah; minuman dengan bahan dasar kakao; minuman kopi dengan campuran susu; misoa; moster;
pala (bumbu); pasta permen [kembang gula]; perasa buah, selain minyak esensial, untuk bahan makanan; perasa buah, selain
minyak esensial, untuk minuman; perekat yang dapat dimakan untuk dekorasi gula-gula; permen; permen batangan; permen
karet; permen karet [gula-gula]; petis; pizza; puding; ragi; ragi untuk keperluan kuliner; ragi, baking powder; rempah-rempah;
roti gandum; roti panggang; roti*; sambal pedas; saos; saus coklat; saus jamur; saus mustard madu; seduhan daun kelor
organik royal moringa rasa kopi jahe (moringa coffe ginger); seduhan herbal berbahan dasar jahe merah; seduhan herbal
wedang jahe; sereal bar; sereal disiapkan untuk konsumsi manusia; sereal siap saji; sirup (treacle); sirup kurma [pemanis
alami]; sirup maple; sirup panekuk; sirup untuk topping; sohun; sorbet (es); spaghetti; tapioka dan sagu; teh; teh instan; teh
kunyit; tepung; tepung beras; tepung bumbu; tepung dan olahan yang terbuat dari sereal; tepung gandum; tepung jagung;
tepung kacang; tepung kacang hijau; tepung kue; tepung quinoa; tepung roti; tepung tapioka; tepung terigu; terasi; topping
coklat; vanillin [pengganti vanila]; wafer; wafer gulung [cookies]; yogurt beku [es gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 09:52:24
540   EtiketDID2022067769

730 Nama Pemohon : NOVITA SARI
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Alamat Pemohon : DUSUN SUKAMANAH RT002 RW004 SUMBER JAYA KEC. WAWAY KARYA KAB.
LAMPUNG TIMUR, Kabupaten Lampung Timur, Lampung

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NOWA BEAUTY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : cantik atau kecantikan
591 Uraian Warna : warna pink melambangkan keindahan dalam persaudaraan, bahwa semua customer adalah saudara.
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; Balsam bayi (lilin lebah) tidak
mengandung obat; Balsem dan losion yang dipakai setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata
mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi; Batang kondisioner; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik;
Bedak padat untuk rias wajah; Bedak padat untuk wajah; Bedak wajah berupa kertas yang dilapisi bubuk; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Belau cucian; Bibit parfum; Bintang terima 3; Bubuk sampo; Bubuk toilet; Bulu mata buatan; Bulu mata
palsu untuk ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Bumbu Mayat; Bunga Rampe; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa
pembersih; Busa pencuci wajah; Busa rambut; Cairan Esensi; Cairan atau zat  untuk menghilangkan lemak, minyak, dan
kotoran; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar; Cairan atau zat pembersih saluran bahan bakar bensin; Cairan atau
zat pembersih saluran bahan bakar diesel; Cairan atau zat pembersih sisa pembakaran pada ruang pelumasan mesin; Cairan
atau zat pembersih sistem bahan bakar bensin; Cairan atau zat pembersih sistem bahan bakar diesel; Cairan atau zat untuk
membersihkan komponen-komponen rem kendaraan; Cairan atau zat untuk membersihkan tar jalan, getah pohon, dan
serangga membandel pada permukaan kendaraan; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
pembersih kaca dan lampu kendaraan; Cairan pembersih kaca depan mobil; Cairan pembersih karat; Cairan pembersih
kotoran (lumpur) yang melekat; Cairan pembersih kotoran yang mengandung kalsium; Cairan pembersih transmisi otomatis;
Cairan pembersih untuk pendingin mesin; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk berkumur (pembilas)
dan penyegar mulut tidak mengandung obat; Cairan untuk menyetrika; Cairan untuk menyetrika untuk digunakan dengan
mesin penguap pakaian; Cairan untuk rambut (kosmetik); Cat alis; Coating kaca mobil; Cologne bayi; Deodorant stick;
Deterjen bayi; Deterjen binatu untuk barang-barang keperluan bayi; Deterjen cair konsentrat; Deterjen cair standar; Deterjen
dan zat tambahan untuk laundry dalam bentuk sediaan pembersih untuk meningkatkan kualitas laundry; Deterjen untuk
keperluan binatu; Dispenser pengharum ruangan; Dupa berbentuk kerucut; Dupa dalam kemasan; Dupa yang disemprotkan;
Eksfoliator; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens and minyak yang mudah menguap; Esens
rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Eyeliner; Fondation yang lembut; Garis Mata (Eye liner); Gel alis; Gel jerawat
(kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel pelembab kulit;
Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel pembersih kulit; Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk keperluan medis; Gel,
minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Gincu; Highlighter; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik);
Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Home Peeling
wajah; Hyaluronic serum; Isi ulang dispenser pengharum ruangan non listrik; Isi ulang untuk dispenser pengharum ruangan
listrik; Jel Penghilang Noda Jerawat; Jel Perawatan Noda Jerawat non-medis; Kain Penggosok; Kain amplas dari pasir; Kain
penyeka [perlengkapan mandi]; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas Pembersih; Kapas wajah
untuk kosmetik; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.; Kertas tisu yang sudah dilembabkan untuk bayi;
Kolonye; Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik
fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation
(cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk
perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krem Jerawat Non Medis; Krim Badan area
sensitif (kosmetik); Krim balm cacat; Krim bernutrisi; Krim creambath; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung
obat; Krim dan minyak untuk berjemur; Krim flek (kosmetik); Krim kulit berminyak; Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim
kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim leher; Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim mandi
untuk bayi; Krim mata; Krim matahari (bukan untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis);
Krim pelembab; Krim pelembab kulit beraroma; Krim pelindung sinar UV; Krim pelurusan rambut; Krim pembersih (kosmetik);
Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim pencuci tangan; Krim rambut; Krim sabun yang tidak mengandung obat
untuk digunakan dalam mencuci; Krim tabir surya; Krim untuk bercukur; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk mandi;
Krim untuk mengencangkan kulit; Krim untuk menggelapkan rambut; Krim untuk pemutih kulit; Krim untuk pijat; Krim untuk
tumit; Krim untuk vagina yang tidak mengandung obat; Krim wajah; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah dan kulit; Krim wajah
untuk digunakan sebagai kosmetik; Krim yang tidak mengandung obat untuk mata dan area di sekitar mata; Krim, gel, lotion,
susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak, losion dan busa stelah bercukur;
Kuku buatan; Kumur gigi yang tidak mengandung obat; Lak rambut; Larutan pembersih muka; Lembaran kertas yang diresapi
dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan
pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Lembaran untuk pori-pori di hidung; Lembaran, bantalan, ban, cakram dan roda
abrasif; Lilin leleh; Linen untuk menghilangkan minyak wajah; Lip tint (pewarna bibir); Lipensetip; Lipstik berbentuk pasta;
Lipstik cair; Losion 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
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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; Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan kulit dan perawatan tubuh;
Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perasa makanan atau minuman menjadi minyak
esensial; Perasa untuk kue [minyak esensial]; Perawatan anti-penuaan; Perlengkapan mandi; Permen karet kunyah untuk
memutihkan gigi; Perona Pipi; Perona mata; Perona wajah; Persiapan diet dan zat untuk penggunaan medis dalam
pengendalian berat badan; Persiapan tanpa selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi;
Pewangi badan (kosmetik); Pewangi dan produk pewangi untuk penggunaan pribadi; Pewangi pakaian; Pewangi untuk
pewangi ruangan; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo;
Pomade alis; Pomade bibir; Produk kecantikan dan perawatan kulit tanpa obat; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan
perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk non-obat untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut;
Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan kulit; Produk perawatan kulit dalam bentuk semprotan; Produk perawatan
kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Pundi berisi bunga,
buah, dan rempah kering yang sudah diberikan wewangian; Pupur; Ramuan kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari
minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; Sabun Cuci Piring; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun
Mandi; Sabun Tangan Cair; Sabun anti keringat; Sabun cair badan; Sabun cair wajah; Sabun cream; Sabun dengan bahan
dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun jerawat; Sabun kosmetik; Sabun mandi; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel
tidak mengandung obat; Sabun mandi untuk hewan peliharaan; Sabun mandi, deodoran; Sabun pengelupasan untuk
keperluan kosmetik; Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk keperluan binatu; Sabun untuk
membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk
mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan
cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan Pewangi Ruangan; Sediaan buatan untuk proses mencoklatkan kulit; Sediaan cairan dan
sediaan substansi untuk menghilangkan noda; Sediaan dan bahan untuk keperluan mencuci; Sediaan dasar untuk tata rias
wajah; Sediaan eksfoliasi untuk kulit; Sediaan kecantikan; Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kimia untuk
mencemerlangkan warna untuk keperluan rumah tangga (cucian); Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik
perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk
kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik
untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan
kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk
mengencangkan kulit; Sediaan kumur gigi tidak mengandung obat; Sediaan mandi; Sediaan mencuci pakaian dan tekstil
menggunakan tangan; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan pembersih perkakas; Sediaan pembersih pribadi; Sediaan pembersih
untuk campuran air wiper mobil (wiper fluid); Sediaan pembersih untuk keperluan rumah tangga; Sediaan pembersihan untuk
penggunaan kamar mandi; Sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi (tidak mengandung obat); Sediaan pembersihan,
pemolesan, penggosok dan abrasif; Sediaan pemeliharaan gigi; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu;
Sediaan pemutih untuk keperluan binatu; Sediaan pengelupas cat dan sticker; Sediaan pengelupasan atau penghilangan cat
dan pernis; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan penghilang noda untuk keperluan laundry;
Sediaan penghilang warna untuk keperluan binatu; Sediaan penyegar udara; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan
perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas sel kulit; Sediaan perawatan kulit non-obat,
yaitu, lotion; Sediaan perawatan kulit, yaitu, balsem untuk tubuh; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik;
Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan pribadi; Sediaan perawatan rambut tanpa obat;
Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perawatan wajah;
Sediaan peredam cucian; Sediaan perlengkapan mandi yang berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar
matahari; Sediaan pewangi untuk udara; Sediaan pewarna kuku; Sediaan sanitasi untuk tangan; Sediaan sebelum bercukur;
Sediaan sediaan untuk membersihkan, sediaan pembersih; Sediaan sediaan untuk membuang lemak; Sediaan setelah
bercukur; Sediaan tabir surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah;
Sediaan toilet tidak mengandung obat; Sediaan toning untuk bibir; Sediaan untuk keperluan pembersihan; Sediaan untuk
mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk membersihkan (tidak
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mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan kulit (tidak mengandung obat); Sediaan untuk membersihkan saluran pipa;
Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); Sediaan untuk menahan sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut;
Sediaan untuk mencoklatkan kulit; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan untuk menghilangkan kerak air
untuk kebutuhan rumah tangga; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan untuk mengkilatkan dan menggosok
kendaraan; Sediaan untuk pengharum/pewangi udara; Sediaan untuk perawatan kulit bayi; Sediaan wajah; Sediaan-sediaan
antibakteri untuk membersihkan kulit; Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-sediaan
pewarna bibir; Sediaan-sediaan untuk membersihkan; Sediaan-sediaan untuk mengkilapkan (semir); Semir sepatu; Semir
sepatu bot; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Semprotan pembersih karpet; Semprotan
untuk keperluan pribadi yang tidak mengandung obat; Senyawa wewangian; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir; Serum bulu mata;
Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum pencerah
(kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Shampo berbentuk batangan; Sipat;
Sipat (Kosmetik); Siwak; Spirit Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray penyegar mulut; Spray wajah (kosmetik); Standar
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 (cairan penyegar
wajah) kosmetik; Toner Pelembab Wajah; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Udara yang dimampatkan dalam kaleng untuk tujuan pembersihan dan
penghapusan; Vitamin C serum; Vitamin rambut; Warna alis; Wax polishing (malam pemoles); Wewangian untuk penggunaan
rumah tangga; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; Zat
pembersih dashboard mobil; Zat pembersih interior mobil; Zat untuk menurunkan kelembaban untuk penggunaan rumah
tangga; abrasive fleksibel; abrasive industri; abu vulkanik untuk dibersihkan; aditif cucian; agen pembilas pencuci piring; agen
pembilas untuk cucian; agen pencuci untuk tekstil; air bunga jeruk [sulingan herbal]; air lavender; air linen beraroma; air mawar
[sulingan herbal]; air parfum; air toilet biasa; air toilet yang mengandung minyak ular; air wangi; alis palsu; alis palsu perekat
diri; amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; amonia untuk keperluan pembersihan; ampelas;
amplas untuk mengasah pensil gambar; amril; anti keringat; anti keringat (pembersih badan); antiperspiran [perlengkapan
mandi]; antiperspiran non-obat; antiperspiran untuk penggunaan pribadi; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aplikator semir sepatu yang mengandung semir sepatu; aroma diffuser buluh udara; aromatik [minyak esensial];
aromatik untuk keperluan rumah tangga; astrigen untuk wajah tidak mengandung obat; astringen untuk keperluan kosmetik;
baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan kimia pencerah warna untuk keperluan rumah tangga [binatu]; bahan
parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk keperluan rumah tangga; bahan pembersih untuk membersihkan
permukaan; bahan pemoles untuk pengawetan kulit; bahan pewarna rambut; bahan untuk digunakan dalam pembersihan
ledakan; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan dan sediaan
pembersih; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; baju-baju bayi yang
diresapi; bakhoor; balm cukur; balm dan krim setelah bercukur; balm rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut;
balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang
digunakan untuk rambut, kult dan bibir; balsem setelah dicukur; balsem, selain untuk keperluan medis; band abrasif; bantalan
diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik; bantalan kapas untuk menghilangkan
make-up; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bantalan
pembersihan, tisu atau tisu pra-dibasahi atau diresapi; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan
air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk keperluan
kosmetik; batang dupa; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung
buatan; batu apung untuk digunakan pada tubuh; batu apung untuk penggunaan pribadi; batu cukur [astringen]; batu keramik
beraroma; batu pemulih kaki; batu penghalus; batu tawas [astringen]; batu tripoli untuk dipoles; bedak; bedak bayi; bedak bayi
[perlengkapan mandi]; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan
sedikit kilauan (Highlighter); bedak krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan
kosmetik; bedak talek, untuk penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan
anak-anak; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; benzine penghilang noda;
berkumur, bukan untuk tujuan medis; bilas warna untuk rambut; bilasan pemutih gigi; bintsuke-abura [minyak memperbaiki
rambut Jepang]; blau cuci; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk
keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bom mandi; bronzer kulit; bubuk bedak wangi;
bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk gigi; bubuk gigi dibasahi; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk
glitter kosmetik; bubuk gosok; bubuk kaki tanpa obat; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk
mandi tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk pacar; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pasta gigi; bubuk pemoles; bubuk pencuci rambut;
bubuk pewangi anti bau badan; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk keperluan kosmetik;
bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa cukur; busa kosmetik yang mengandung tabir
surya; busa mandi; busa pembersih; busa pembersih kulit; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi
pancuran (shower); busa untuk mandi berendam dan pancuran; butiran pembersih wajah; butiran penggosok badan, butiran
penggosok wajah; cairan gerusan; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan; cairan pembersih kaca depan mobil;
cairan pembersih kering; cairan pembersih untuk jenis mesin tik; cairan pembersih untuk lensa kamera; cairan pencuci; cairan
penghapus kutek; cairan penghilang noda; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan
rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak esensial; cairan rokok elektronik terdiri dari perasa menjadi minyak
esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cairan untuk pembersih
injector; cat badan lateks cair untuk keperluan kosmetik; cat krom; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat
kuku; cat kuku gel; cat sediaan pengupasan; cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cat wajah; cat, pernis dan pernis
menghapus komposisi; celak mata; cemerlang; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne setelah bercukur; colognes,
parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; concealer [kosmetik]; concealer untuk flek dan noda;
concealer wajah; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk keperluan kosmetik; cotton buds untuk
penggunaan pribadi; cream bath campuran bunga kering dengan rempah-rempah; cuci buah dan sayuran; cuci masker;

Halaman 858 dari 1012



dandan; dandanan teater; darah teater; dasar bedak; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB
cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga;
decalcomanias untuk kuku; degreas, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; deodoran; deodoran dan antiperspiran
untuk penggunaan pribadi; deodoran roll-on; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil;
deodoran untuk hewan; deodoran untuk hewan peliharaan; deodoran untuk kaki; deodoran untuk manusia; deodoran untuk
manusia atau untuk hewan; deodoran untuk penggunaan pribadi; deodoran untuk penggunaan pribadi [wewangian]; deodoran
untuk perawatan tubuh; deodoran, anti keringat dan spray untuk ketiak untuk penggunaan pribadi; deodoran, spray untuk anti
keringat dan ketiak untuk penggunaan pribadi; detergen untuk menghilangkan jamur; deterjen; deterjen binatu komersial;
deterjen cucian; deterjen mangkuk toilet; deterjen pencuci piring; deterjen pencuci piring cair; deterjen pencuci piring dalam
bentuk bubuk; deterjen pencuci piring dalam bentuk gel; deterjen piring; deterjen rumah tangga sintetis; deterjen rumah tangga
yang mengandung bahan disinfektan; deterjen untuk keperluan dapur; deterjen untuk keperluan rumah tangga; deterjen untuk
mobil; deterjen untuk penggunaan rumah tangga; deterjen untuk tujuan pembersihan, selain untuk digunakan dalam operasi
manufaktur; deterjen yang disiapkan dari minyak bumi [untuk keperluan rumah tangga]; deterjen, selain untuk digunakan
dalam operasi manufaktur dan untuk tujuan medis; deterjen, tissue basah; diamantine [abrasif]; dupa; eau de parfum; eau de
toilette; eksfolian untuk kulit; eksfoliasi kulit; eksfoliasi pembersih pori; ekstrak aromatik; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak herbal
untuk keperluan kosmetik; ekstrak untuk parfum; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut;
emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah bercukur; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik;
emulsi wajah; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan kosmetik; emulsi, gel dan lotion untuk
perawatan kulit; enamel kuku; esens kayu putih [minyak esensial]; esens pemutih; esens perawatan kulit non-medis; esens
tubuh; esens untuk kulit; esens wajah; esensi badian; esensi halus; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk
keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; esensi mint [minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan
[minyak esensial]; esensi yang dapat dimakan untuk bahan makanan [zat eterik]; face tonics klarifikasi penyeimbang minyak;
fizzies mandi; formula anti-kerut; foundation; foundation cair; fumigasi dupa untuk kamar wewangian; garam mandi; garam
mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam mandi,
bukan untuk keperluan medis; garam pemutih; gas bertekanan kaleng untuk keperluan debu dan pembersihan; gel after-sun
[kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel cukur; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel kuku; gel kulit untuk mempercepat, meningkatkan atau memperpanjang tan; gel lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mandi dan mandi, bukan untuk tujuan medis; gel mandi tidak mengandung
obat; gel mandi, krim dan minyak; gel mata; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel menjadi alat bantu penata rambut; gel
pasta gigi; gel patung; gel pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel pemanas non-medis;
gel pemutihan gigi; gel penata alis; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel pewarna alis; gel pijat, selain untuk
keperluan medis; gel pra-cukur; gel rambut; gel rambut dan mousse rambut; gel setelah bercukur; gel setelah matahari; gel
tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tahan usia; gel tanpa obat; gel tanpa obat untuk melembabkan kulit; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk gigi; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis;
gel untuk mandi pancuran (shower); gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel untuk
wajah; gel untuk wajah tidak mengandung obat; gel wajah [kosmetik]; gel wajah untuk dipakai setelah bercukur; gel, powder,
pembersih tangan dan pencuci tangan; gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan perawatan rambut;
gel-gel perawatan kulit; gelatin rumput laut untuk penggunaan binatu; geraniol; ginseng mengklarifikasi masker wajah
pemolesan; glasir cucian; glasir pati untuk keperluan binatu; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter
kuku; glitter tubuh; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk keperluan kosmetik; greasepaint; gulungan abrasif; handuk
basah yang sudah dibasahi diresapi dengan deterjen pencuci piring; handuk basah yang sudah dibasahi diresapi dengan
deterjen untuk pembersihan; handuk pembersih kebersihan feminin; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas
diresapi dengan atau untuk digunakan dengan sediaan kosmetik; heliotropin; hidrator kulit; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik; highlighter (kosmetik); hio; ionone [wewangian]; isi
ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan listrik; isi ulang aroma untuk dispenser aroma ruangan non-listrik; isi ulang
aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi shower; kain abrasif; kain ampelas;
kain amplas; kain atau tisu diresapi dengan pembersih kulit; kain dan kertas abrasif; kain diresapi dengan deterjen untuk
dibersihkan; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain diresapi dengan deterjen untuk
membersihkan lensa kamera; kain diresapi dengan pembersih kulit; kain diresapi dengan sediaan pembersihan; kain diresapi
dengan sediaan pemolesan untuk dibersihkan; kain diresapi untuk debu; kain diresapi untuk pemolesan; kain kaca [kain
abrasif]; kain make-up dari kapas; kain pembersih, debu atau pemolesan diresapi; kain yang diresapi sediaan pembersih;
kamar mandi tanpa obat; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan, penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas
dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus
make-up; kapas untuk keperluan kosmetik; kapur pembersih; kapur sirih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan
kosmetik; karbida logam [abrasive]; kaset untuk membubuhkan wig; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus
kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk
keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan; kepingan baja untuk digunakan sebagai bahan abrasif pada sandblasting; kertas
abrasif; kertas ampelas; kertas amplas; kertas amplas untuk mengasah pensil gambar; kertas polishing; kertas untuk
menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kerucut dupa dan dupa; kerucut pinus beraroma; kit
kosmetik; kit make-up; kit make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk
kuas dan spons]; kit tata rias terdiri dari gloss; kit tata rias yang terdiri dari maskara dan alat untuk mempertegas garis mata,
gel alis, bubuk alis, pensil alis; kit tata rias yang terdiri dari perona mata; kit tata rias yang terdiri dari perona pipi, perona,
bedak untuk badan, bedak wajah, penyamar noda pada wajah; komposisi abrasif yang digunakan dalam pembuatan cat
logam; komposisi pelepas cat; komposisi pelepas pernis; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir;
kondisioner kain; kondisioner kuku; kondisioner kulit; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus
conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut;
kondisioner sampo; korundum [abrasif]; kosmetik; kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam
bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi;
kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up;
kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak
mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik
fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis;
kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik
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tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik
untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher;
kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik
untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan
bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan
untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang
mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin; krim; krim after-shave (non-obat); krim after-sun untuk keperluan
kosmetik; krim anti penuaan; krim anti-bintik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi [untuk keperluan
kosmetik]; krim anti-kerut; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan; krim anti-penuaan untuk keperluan
kosmetik; krim anti-penuaan untuk wajah; krim aromaterapi; krim bayi tidak mengandung obat; krim bayi yang tidak
mengandung obat; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim berjemur; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim boot; krim bronzing kulit; krim creambath; krim cukur; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh;
krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dan lotion penyamakan sinar
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
malam [kosmetik]; krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk
keperluan kosmetik; krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk melembabkan kulit; krim
non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan rambut; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion
dan gel; krim pelurus rambut; krim pembersih; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih kulit; krim pembersih kulit [non-
obat]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pemutih gigi; krim pemutih kulit; krim pemutih
kulit wajah; krim pencukur; krim pengelupas; krim pengencang [kosmetik]; krim penghalus kulit; krim penghilang bulu; krim
pengkondisi; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan kulit kepala tanpa obat; krim perawatan kulit yang tidak
mengandung obat; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim
perlindungan rambut, non-obat; krim pijat, selain untuk keperluan medis; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk
keperluan kosmetik; krim ruam popok tanpa obat; krim sepatu; krim sepatu dan boot; krim setelah dicukur; krim setelah
matahari; krim siang; krim tabir surya; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik;
krim tangan; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tangan, krim kaki, krim bernutrisi, krim
pembersih wajah; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk melembutkan kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan
kulit; krim tanpa obat untuk mencerahkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan kulit; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim
tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk bahan kulit; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk kulit;
krim untuk mandi; krim untuk memutihkan kulit; krim untuk mencegah kerutan wajah; krim untuk mengelupas kulit mati; krim
untuk menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim untuk mengurangi selulit; krim untuk pemeliharaan
kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim untuk spa; krim wajah; krim wajah [kosmetik];
krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah tidak mengandung obat; krim wajah untuk
keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim yang
hilang; krim, losion dan gel penyamakan; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; kristal
mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; kristal mandi, bukan untuk keperluan medis; kuku buatan akrilik; kuku buatan
bubuk; kuku buatan dari logam mulia; kuku jari kaki palsu; kuku palsu; kulit mengklarifikasi; kulit quillaia untuk dicuci; kunko
[fumigasi dupa untuk kamar wewangian]; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; larutan pembersih untuk
peralatan sterilisasi ultrasonik gigi; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lembar abrasif; lembar
pengering antistatik; lembaran binatu untuk penghilang noda warna; lilin bahan kulit; lilin boot; lilin carnauba polishing untuk
penggunaan laut; lilin carnauba polishing untuk penggunaan mobil; lilin kumis; lilin lantai; lilin mobil; lilin obat menghilangkan
rambut; lilin pembuat sepatu; lilin pemoles; lilin penata rambut; lilin penjahit; lilin penjahit dan tukang sepatu; lilin pijat, selain
untuk keperluan medis; lilin tanpa selip untuk lantai; lilin tukang sepatu; lilin untuk keperluan kecantikan; lilin untuk lantai
parket; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion; losion  untuk kulit; losion bayi; losion dan krem pelembab badan dan
kulit; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-
medis); losion dan semprotan untuk muka; losion dan semprotan untuk rambut; losion kosmetik; losion pelembab kulit
[kosmetik]; losion pelembab stimulasi non-obat untuk kulit; losion pemutih kulit wajah; losion pengelupasan untuk wajah; losion
rambut; losion sebelum dan sesudah bercukur; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan kulit; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion
untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat; losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah
bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh
(tidak mengandung obat); lotion aromaterapi; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion berjemur; lotion berjemur kosmetik;
lotion cukur; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion gelombang-set; lotion kaki tanpa obat;
lotion kecantikan; lotion klarifikasi kulit non-obat; lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab
[kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion mata; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk kulit; lotion non-obat untuk melembabkan
kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit
[kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pembersih gigi; lotion pembersih kulit; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang
untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion pengeritingan permanen; lotion penguat untuk tangan; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari; lotion
perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan penguatan rambut; lotion perawatan rambut; lotion perawatan
rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut melambai; lotion rambut tanpa obat; lotion restorasi
rambut tanpa obat; lotion setelah matahari; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion stimulasi non-obat untuk
kulit; lotion styling; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk keperluan
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kosmetik; lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan; lotion tangan untuk keperluan kosmetik;
lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
memperkuat kuku; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk
perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik;
lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion
wajah tanpa obat; lotion wangi [sediaan toilet]; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan
rambut; lulur; lulur kosmetik; make-up [kosmetik]; make-up bedak; make-up dasar bedak; make-up dasar bedak dalam bentuk
bubuk; make-up dijual dalam bentuk compact; make-up mengeluarkan susu; make-up mengeluarkan susu, gel, lotion dan
krim; make-up menghapus gel; make-up menghapus krim; make-up tubuh; make-up untuk compacts; make-up untuk wajah
dan tubuh; mandi busa bayi; mandi minyak untuk perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan
kosmetik; maskara; maskara rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut;
masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit
wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan;
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur 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; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan dan melembabkan krim, minyak,
lotion dan preparat; membersihkan dan mencuci preparat dan bahan; membersihkan dan menyinari sediaan daun tanaman;
membersihkan kapur; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan dalam proses pembuatan; membersihkan sediaan untuk
artikel perokok; membersihkan sediaan untuk daun tanaman; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; membersihkan,
menggerus dan memoles preparat dan bahan; memijat minyak dan lotion; memoles batu; memoles untuk alat musik; mencuci
soda, untuk membersihkan; menggiling foil; menghapus kerutan sediaan perawatan kulit; menghidrasi; mengklarifikasi tonik
wajah; mint untuk wewangian; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak
aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak atsiri citron; minyak bergamot; minyak berjemur
[kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak esensial; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar;
minyak esensial lemon; minyak esensial sebagai pewangi untuk keperluan binatu; minyak esensial untuk digunakan dalam
aromaterapi; minyak esensial untuk digunakan dalam pembuatan produk beraroma; minyak esensial untuk digunakan dalam
proses pembuatan; minyak esensial untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum,
pertanian dan perdagangan umum; minyak esensial untuk keperluan industri; minyak esensial untuk keperluan kosmetik;
minyak esensial untuk minuman penyedap; minyak esensial untuk penggunaan pribadi; minyak esensial untuk penggunaan
rumah tangga; minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak gaultheria; minyak jenggot; minyak kasturi [wewangian];
minyak kolonyo; minyak kolonyo/air aromatik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak kutikula; minyak lavender;
minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi
dan garam mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi
untuk keperluan kosmetik; minyak mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan
kosmetik; minyak melati; minyak memperbaiki rambut; minyak non-obat; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan
preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih
untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan [kosmetik]; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak perlindungan matahari; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk
membersihkan lantai; minyak pohon teh; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip
untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak terpentin untuk
degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk
parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wajah; minyak wangi;
minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika dipanaskan; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan
kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak perawatan kulit; minyak-minyak sari
kosmetika; mizu-oshiroi [foundation cair]; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan kulit; mousse perlindungan
rambut; mousse rambut; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; musk alami; musk sintetis; mutiara
mandi; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan
untuk keperluan medis; obat kumur dan obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat; obat kumur tanpa obat untuk hewan
peliharaan; obat kumur, bukan untuk keperluan medis; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay
memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk keperluan kosmetik; paket kecantikan (beauty pack) untuk
menyusut/mengecilkan pori; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket
masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet
pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk
gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de
Cologne dan aftershaves; pasir abrasif; pasir untuk sandblasting; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi bayi; pasta gigi cair;
pasta gigi dalam bentuk kue lunak; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur; pasta gigi dan obat
kumur tanpa obat; pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta pemutih gigi;
pasta styling untuk rambut; pasta untuk mengkilapkan bahan kulit; pasta untuk tangkai pisau cukur; pasta wangi untuk
keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pati cucian; pati untuk keperluan binatu; pelarut pembersih, selain untuk
digunakan dalam proses pembuatan; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh;
pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab
rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki;
pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk
badan dan kulit; pelembut kain; pelembut kain untuk penggunaan binatu; pelicin dan pengharum pakaian yang akan di setrika;
pelindung bibir non-obat; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir
[kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung
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obat; pelunak kutikula; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih baki sampah
menggunakan pewangi; pembersih berbentuk krim; pembersih busa untuk penggunaan pribadi; pembersih daerah kewanitaan
tidak mengandung obat; pembersih dinding ban; pembersih jendela; pembersih jok; pembersih kamar mandi; pembersih
karang gigi (tidak mengandung obat); pembersih karpet dengan pewangi; pembersih kipas angin; pembersih kulit; pembersih
oven; pembersih pakaian selam; pembersih rem; pembersih rumah tangga; pembersih saluran alkali dalam bentuk padat;
pembersih saluran enzimatik; pembersih saluran kaustik; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk bubuk;
pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk cairan; pembersih saluran pembuangan kimia dalam bentuk gel;
pembersih semprot; pembersih semprot untuk digunakan pada tekstil; pembersih semprot untuk keperluan rumah tangga;
pembersih semprot untuk menyegarkan penjaga mulut atletik; pembersih sepatu (sediaan); pembersih tangan; pembersih tata
rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih untuk keperluan kebersihan pribadi yang intim,
tanpa obat; pembersih untuk kuas kosmetik; pembersih vinil dan kulit serta lapisan pelindung; pembersih wajah; pembersih
wajah tidak mengandung obat; pembersihan, pemolesan dan cairan abrasif untuk keperluan umum dan serbuk; pembersihan,
pemolesan, penggerusan, persiapan abrasif untuk keperluan rumah tangga; pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing
dan abrasif; pembersihan, penggerusan dan sediaan abrasif; pembilas akhir cucian; pembilas gigi; pembilasan rambut;
pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemecah rambut [sediaan penataan
rambut]; pemelihara rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemerah pipi
dalam bentuk bedak; pemerah susu krim; pemoles bibir; pemolesan pemerah pipi; pemutih bokong; pemutih cucian; pemutih
gigi (strip dan pasta); pemutih gigi berbentuk pena; pemutih ketiak; pemutih kuku; pemutih rambut; pemutih selakangan; pena
cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah kulit; pencerah rambut; pencuci muka; pencuci
tangan tanpa obat; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; pencuci vagina untuk keperluan sanitasi atau
deodoran pribadi; pencuci wajah berbentuk bubuk; pencucian cucian; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral
bibir; penetral untuk pengeritingan permanen; pengatur tekstur rambut; pengawet untuk kulit [poles]; pengelupas sel kulit
(peel) wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah tidak mengandung obat; pengeras kuku; penggosok (scrub) wajah tidak
mengandung obat; penghapus enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghapus riasan; pengharum ruangan; penghilang
cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang dan pembersih lantai & kisi-kisi lantai; penghilang enamel kuku;
penghilang kapur; penghilang lem [selain untuk keperluan industri]; penghilang lemak; penghilang lilin lantai [sediaan gerusan];
penghilang limescale; penghilang noda; penghilang noda hewan peliharaan; penghilang pernis; penghilang riasan mata;
penghitam alis; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata; pensil
alis; pensil blush on; pensil eyeliner; pensil kosmetik; pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir;
pensil untuk keperluan memutihkan gigi; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; penyedap untuk minuman [minyak esensial]; penyegar kulit; penyegar nafas; penyegar nafas,
bukan untuk tujuan medis; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu
dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; perasa kue [minyak
esensial]; perasa makanan [minyak esensial]; perasa makanan disiapkan dari minyak esensial; perasa menjadi minyak
esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik; perasa menjadi minyak esensial, untuk tembakau; perawatan kulit dalam
bentuk semprotan; perawatan pelurusan rambut; perawatan rambut dan sediaan pembersihan; perawatan rambut keratin;
perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk kelopak mata ganda;
perekat untuk keperluan kosmetik; perekat untuk kuku palsu; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik;
perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan
kosmetik; perona mata; perona mata berupa kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream
blush); persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan
kosmetik; pewangi bantal beraroma dengan cara disemprot; pewangi nafas dalam bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak
kayu birch; pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna janggut;
pewarna kosmetik; pewarna lotion untuk rambut; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna untuk
keperluan toilet; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan pewarnaan rambut; pijat lilin untuk keperluan
kosmetik; poles dan krim untuk logam; poles gigitiruan; poles untuk kulit; poles untuk sepatu bersinar; pomade rambut;
pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; pomanders [zat aromatik]; potpourris
[wewangian]; preparat dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan
mandi pancuran (shower) yang tidak mengandung obat; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; preparat
pemutihan [penghilang warna] untuk keperluan rumah tangga; primer kuku [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan
kosmetik perawatan kecantikan; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo, kondisioner,
mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat
kuku; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat mulut dan gigi; produk dan sediaan yang tidak
mengandung obat-obatan untuk merawat rambut dan kulit kepala; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat tangan dan kaki; produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat tubuh dan kulit;
produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk merawat wajah; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk
perawatan kulit; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk pembersih rumah tangga; produk
pembersih untuk tujuan pembersihan; produk pemutih (kosmetik); produk pengelupas untuk merawat dan membersihkan kulit;
produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan kulit yang tidak mengandung obat; produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan] untuk wajah dan kulit; produk perawatan
tubuh dan perawatan  kecantikan; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; produk
sabun; produk untuk perawatan kulit berbentuk cairan; produk wewangian; produk wewangian yaitu kolonye; produk yang
tidak mengandung obat untuk penggunaan higienis mulut; racun lebah untuk keperluan kosmetik; rambut rontok; ramuan
mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki
tanpa pengobatan; rias wajah; riasan mata; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; rumput laut untuk digunakan dalam
tata rias; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan
untuk toilet; sabun beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk binatu; sabun
cair untuk mandi; sabun cair untuk mencuci piring; sabun cair untuk tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan
tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci
tangan; sabun cukur; sabun dan deterjen; sabun deodoran; sabun deterjen; sabun industri; sabun kertas untuk penggunaan
pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun mandi; sabun
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mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk cair, padat
atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk bayi; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk
wajah; sabun pasir; sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun
tanpa air; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi
dalam bentuk cair, padat dan gel; sabun toilet; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk
keringat kaki; sabun untuk kulit; sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk penggunaan
rumah tangga; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet
aroma untuk bantal mata; sachet bunga rampai untuk dimasukkan dalam bantal aromaterapi; sachet parfum; sachet untuk
linen wangi; sachet wangi; safrol; sahampoo untuk kendaraan; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik]; salep ruam
popok dan lotion tanpa obat; salep tanpa obat untuk melembabkan kulit; salep tanpa obat untuk pencegahan dan pengobatan
kulit terbakar; sampo; sampo dan kondisioner; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada
rambut; sampo hewan peliharaan tanpa obat; sampo karpet; sampo ketombe tanpa obat; sampo mobil; sampo rambut 3-in-1;
sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo,
kondisioner-kondisioner; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan
kosmetik; scrub kaki; scrub krim tubuh; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan untuk kaki;
scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub tangan; scrub
tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; sealant polimer untuk membersihkan, menyinari, dan melindungi permukaan
eksterior mobil; sediaan  untuk mencuci tangan; sediaan  untuk mengkilapkan buah; sediaan abrasif; sediaan anti keringat
(sediaan mandi); sediaan antistatik untuk keperluan rumah tangga; sediaan aromaterapi; sediaan bahan kimia pembersih
untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan bercukur; sediaan berjemur; sediaan
berjemur [kosmetik]; sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari matahari; sediaan binatu; sediaan binatu atau cairan
untuk menghilangkan bau dan untuk membuat pakaian dan bahan tekstil tercium bersih; sediaan buffing kuku; sediaan busa
untuk mandi; sediaan cucian dan pemutihan; sediaan cukur; sediaan dalam bentuk emulsi untuk merawat kulit [tidak
mengandung obat-obatan]; sediaan dan bahan non-obat untuk perlindungan dan perawatan kulit; sediaan dan bahan untuk
pembersihan, pemolesan, sediaan degreasing dan abrasif; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan
kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan]; sediaan degreasing; sediaan degreasing dengan basis pelarut; sediaan
degreasing untuk keperluan rumah tangga; sediaan douching untuk keperluan sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan
mandi]; sediaan dry-cleaning; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan furbishing; sediaan gerusan; sediaan gigi non-obat untuk anjing; sediaan gigi
non-obat untuk hewan peliharaan; sediaan gigi non-obat untuk kucing; sediaan gigi non-obat untuk ternak; sediaan hiasan
rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kondisioner kain; sediaan kosmetik; sediaan
kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah
topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik
tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak
mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan
kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik
untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit
dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up
artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan
kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan
gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata
rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan;
sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-
sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan
kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya untuk keperluan
kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi bukan untuk tujuan medis; sediaan mandi busa; sediaan
mandi busa tanpa obat; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan
mandi mentol, bukan untuk keperluan medis; sediaan mandi tanpa obat; sediaan mandi untuk hewan peliharaan; sediaan
mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan membersihkan dan mencuci untuk keperluan
rumah tangga; sediaan membersihkan kendaraan; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus make-up; sediaan
menghapus pernis; sediaan menghilangkan karat; sediaan menghilangkan kutikula; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan
matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan
pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih badan; sediaan pembersih jok mobil; sediaan pembersih otomotif; sediaan
pembersih peralatan rumah tangga; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersih wajah;
sediaan pembersihan; sediaan pembersihan busa; sediaan pembersihan dan pemolesan; sediaan pembersihan dan
pemolesan kulit; sediaan pembersihan dengan dasar pelarut; sediaan pembersihan kaca; sediaan pembersihan kaca depan;
sediaan pembersihan karburator dan tersedak; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan kulit tanpa obat; sediaan
pembersihan lantai; sediaan pembersihan serba guna; sediaan pembersihan serba guna untuk barang-barang perokok;
sediaan pembersihan tangan; sediaan pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk kulit; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan
pembersihan untuk ban dan roda kendaraan; sediaan pembersihan untuk ban dan roda mobil; sediaan pembersihan untuk
ban kendaraan, pelek roda dan hub roda; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan untuk
kain; sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga; sediaan pembersihan untuk kulit; sediaan pembersihan untuk
membersihkan permukaan; sediaan pembersihan untuk mobil; sediaan pembersihan untuk penggunaan pribadi; sediaan
pembersihan wallpaper; sediaan pembersihan, pemolesan dan penggosok; sediaan pemolesan; sediaan pemolesan untuk
bahan kulit; sediaan pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih gigi; sediaan pemutih kulit; sediaan pemutih kulit
[kosmetik]; sediaan pemutih untuk keperluan domestik; sediaan pemutih, pembersih dan kompon; sediaan pemutihan gigi;
sediaan pemutihan kulit; sediaan penataan rambut; sediaan pencuci; sediaan pencuci piring; sediaan pencucian dan
pemutihan; sediaan pencucian untuk keperluan binatu; sediaan pengasah; sediaan pengasahan; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeriting rambut; sediaan pengeritingan dan pengeritingan permanen; sediaan pengeritingan
rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghapus noda; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang lemak untuk
tujuan pembersihan; sediaan penghilang pernis; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penguatan kuku; sediaan pengupasan lantai; sediaan pengupasan lilin; sediaan
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penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perataan [kanji]; sediaan perawatan bibir;
sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan
kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan
perawatan kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti penuaan; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan
kulit tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan
kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan kulit yang menggabungkan madu Manuka dan/atau bahan-bahan herbal; sediaan
perawatan kulit, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat);
sediaan perawatan kulit, yaitu pengelupas sel kulit; sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan sampo;
sediaan perawatan matahari; sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan matahari bukan medis; sediaan
perawatan matahari dan sun block tanpa obat; sediaan perawatan non-obat untuk anjing; sediaan perawatan non-obat untuk
hewan peliharaan; sediaan perawatan non-obat untuk kucing; sediaan perawatan non-obat untuk ternak; sediaan perawatan
rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan
perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan
untuk keperluan medis; sediaan perawatan tanpa obat, selain mencuci hewan; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan
perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan wajah tidak mengandung obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan
kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan perbaikan kuku; sediaan perendaman cucian; sediaan
pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewangi ruangan; sediaan pewangi udara untuk mobil; sediaan
pewangi udara untuk ruangan; sediaan pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan
phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan pra-perendaman; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan setelah bercukur; sediaan sun block; sediaan sun block untuk keperluan
kosmetik; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar
mandi; sediaan tanpa obat untuk merawat dan membersihkan hewan; sediaan tanpa obat untuk perawatan kulit, rambut dan
kulit kepala; sediaan tata rias; sediaan tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan ukuran binatu; sediaan
untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan
untuk membersihkan gigi palsu; sediaan untuk membersihkan pipa saluran pembuangan; sediaan untuk membersihkan
rambut; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan kendaraan; sediaan untuk membersihkan,
merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara dan
memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membuat daun tanaman mengkilap; sediaan untuk membuka blokir
pipa limbah; sediaan untuk membuka saluran pipa drainase; sediaan untuk membuka wastafel; sediaan untuk memperbaiki
dan menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci; sediaan untuk mencuci buah dan
sayuran; sediaan untuk mencuci pakaian; sediaan untuk mengasah; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk
mengeriting dan mengatur rambut; sediaan untuk menggosok; sediaan untuk menghapus manikur; sediaan untuk
menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk menghilangkan warna
rambut; sediaan untuk mengikalkan rambut; sediaan untuk mengilatkan [semir]; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh;
sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan,
pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan
dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen;
sediaan untuk pengupasan lilin dari lantai; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk perawatan dan pembersihan
hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; sediaan untuk
perlengkapan mandi  (toilet preparations) yang tidak mengandung obat, yaitu, sabun; sediaan untuk perlengkapan mandi
(toilet preparations) yang tidak mengandung obat; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan untuk pewarnaan awal
rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan untuk simulasi warna darah pada
bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan yang tidak mengandung obat untuk bercukur; sediaan yang tidak
mengandung obat untuk digunakan sebelum bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat untuk digunakan setelah
bercukur; sediaan yang tidak mengandung obat-obatan untuk melembabkan, memberi nutrisi, mengencangkan dan merawat
kulit; sediaan) zat pencerah warna untuk keperluan binatu di dalam rumah tangga; sediaan, termasuk krim, gel, dan mouse,
untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan, mengkilapkan, menggosok
dan membuang lemak; sediaan-sediaan aroma wangi ruangan; sediaan-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan
rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan
untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan perawatan gigi; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar
mandi dan kamar kecil; sediaan-sediaan untuk membersihkan  dan  mencuci; sediaan-sediaan yang tidak mengandung obat
untuk kulit, mengandung vitamin, herbal, mineral, atau minyak sari; self-tanning lotion [kosmetik]; semir boot; semir dan lilin
sepatu; semir furnitur; semir gigi; semir lantai; semir mobil; semir sepatu dan boot; semir sepatu dan krim; semir untuk furnitur
dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum
untuk ruangan; semprotan deodoran feminin; semprotan deodoran kaki; semprotan kamar beraroma; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan mulut tanpa
obat; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut; semprotan penyegar kain beraroma; semprotan
penyegar nafas; semprotan rambut; semprotan rambut dan gel rambut; semprotan tubuh; semprotan tubuh beraroma;
semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik;
semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; senyawa buffing; senyawa
penggosok lantai; sepatu hitam [semir sepatu]; sepatu sesuatu; serat untuk keperluan kosmetik; serbuk basma; serbuk gosok
untuk tujuan umum; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah; serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan;
serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik);
serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin
dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum wajah; shampo dan kondisioner hewan
peliharaan [sediaan perawatan hewan non-obat-obatan]; shampo hewan peliharaan tidak mengandung obat; shampo hewan
peliharaan, non-obat [sediaan perawatan hewan]; shampo rambut; shampo untuk hewan [sediaan perawatan non-obat];
shampo untuk hewan peliharaan [sediaan perawatan tanpa pengobatan]; shampoo kering; shampoo ketombe; shampoo pH
netral; shampoo pH seimbang; silikon karbida [abrasif]; soda pemutih; soda soda; solusi gerusan; solusi pembersih lensa
kacamata; solusi pengeritingan dingin; stik untuk menyebarkan aroma; stiker kuku jari kaki; stiker nail art; stiker seni tubuh;
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strip abrasif; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; strip napas menyegarkan; strip pemutih gigi; strip pemutih, pasta
gigi; strip wajah untuk menghilangkan sumbatan dari pori-pori pada kulit; styling mousse; sulingan herbal; sulingan tanaman;
sumbu diresapi dengan wewangian untuk kamar wewangian; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; sun-tanning gel; susu
almond untuk keperluan kosmetik; susu berjemur; susu kecantikan; susu mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah
bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; susu pembersih; susu pembersih untuk keperluan
toilet; susu pembersih untuk perawatan kulit; susu pembersih wajah; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah dicukur; susu
setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; susu wajah
dan lotion; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh; susu wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; tabir surya; tabir surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tabir surya
tahan air; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tablet deterjen pencuci piring; tablet pembersih gigi tiruan tanpa obat;
tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan
kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung, film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi;
tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato
sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; terpene [minyak
esensial]; terpentin untuk mengalami degreasing; texturizers kulit; tips kuku; tiriskan dan cuci sediaan yang tidak menghalangi;
tiriskan sediaan pembersihan; tiriskan sediaan pemblokiran; tissue (penyeka) yang telah dilembabkan sebelumnya untuk
wajah tidak mengandung obat; tisu 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 keperluan
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

06/09/2022 11:11:28
540   EtiketJID2022067800

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gn. tangkuban Perahu No.888 X Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 80361
CV. INI VIE HOSPITALITY

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: EXPERIENCE AVANI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Biru; Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa spa, yaitu, jasa kesehatan, kebersihan, perawatan kecantikan dan kondisi kesehatan yang baik untuk raga dan

rohani; layanan perawatan kecantikan disediakan oleh spa kesehatan; layanan pijat kaki; layanan spa; menyediakan fasilitas
sauna; pijat refleksi; sauna, pemandian, layanan pijat dan terapi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:12:36
540   EtiketDID2022067801

730 Nama Pemohon : Sendy Steven
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Alamat Pemohon : Jl. Teluk Gong Jl. G Blok L No. 31, RT/RW. 009/010, Kelurahan Pejagalan,
Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Fery Darlim S.H., M.H.
Ruko Diamond Green Park View No. B-29 Jalan Daan Mogot Km. 14, Cengkareng-
Jakarta Barat

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAIWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Pemohon adalah Pemilik CAIWA IDM000962959
591 Uraian Warna : Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===ALAT PENGUKUR VOLTASE; Adaptor USB; Alat pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar kaset di

mobil; Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pengisi daya untuk smartphone; Alat
pengukur, alat pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Amplifier dan penerima audio; Antena HDTV;
Antena parabola; Aparat (alat pemadam kebakaran); Bagian-bagian untuk kacamata; Baterai tambahan untuk smartphone;
Baterai untuk senter; Booster antena; Braket untuk ponsel; Braket untuk proyektor; CD, CD-ROM, DVD dan media lain untuk
merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD-ROMs; Cakram padat video (VCD); DVD; DVD kosong; DVD yang direkam
sebelumnya; Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Drive DVD; Dudukan braket untuk kamera; Earphone nirkabel;
Elektronik handy talkie; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel; Headset amplifier dengan fitur audio
link ke smartphones; Hub USB; Inverter; Inverter AC / DC; Kabel Antena; Kabel Busi; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel USB;
Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio; Kabel cdi; Kabel ekstensi speaker; Kacamata renang; Kacamata untuk
pengendara motor; Kamera CCTV; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada
dasbor; Kantong kacamata; Kartu USB; Kartu memori Digital [SD] aman; Kotak speaker; Kotak untuk pengeras suara; Kotak,
tali dan rantai kacamata; LED videotron; Layar LED; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan
video; Masker pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); Media penyimpanan permanen (non-volatile)
(termasuk CD, DVD, kaset dan kaset video dan perangkat lain) untuk merekam data, suara, gambar, teks atau informasi
lainnya; Mesin fotokopi; Mesin pemutaran dan perekam suara dan video; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk
pada handphone); Panel Kapasitor Bank; Panel layar QLED; Papan ketik, mouse, alas mouse, printer, drive disk, dan hard
drive; Pemancar dan penerima suara dan data; Pemutar DVD; Pemutar MP3; Pemutar dan perekam DVD; Pena untuk layar
sentuh; Penangkal petir; Penerima data; Penerima radio; Penerima transmisi satelit digital; Pengeras suara; Pengeras suara
untuk mobil; Pengisi daya super cepat (nirkabel); Peralatan Global Positioning System [GPS]; Perangkat Televisi Nirkabel
yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi
piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS];
Perangkat speaker atau audio; Perekam DVD; Power bank portabel; Power system; Profesional speaker sistem; RADIO
PANGGIL (HT); Relay listrik; Remote kontrol televisi; SELONGSONG KABEL; Sekering untuk baterai kendraan; Sensor  alarm
pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sistem komponen audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround
sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara speaker (equalizer), perekam audio, alat
penerima radio; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil; Stop kontak; Stop
kontak listrik; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan
tangan; Televisi LED; Tiang mic; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan digital (Digital Balance); Tongkat pengatur lalu lintas
berkilau atau mekanis (Traffic baton); Tuner sinyal radio; USB pengisi daya; USB port pengisi baterai; Unit-unit pengeras
suara (Speakers); adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer; adaptor daya;
adaptor daya untuk komputer; adaptor frekuensi radio; adaptor kabel; adaptor listrik; adaptor stereo mobil; adaptor telepon;
aki; aki mobil; aki motor; aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone (headphone cushions), bantalan headphone
(headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan
tempat untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; alarm; alarm
anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm bunyi; alarm keamanan; alarm keamanan pribadi; alarm
kebakaran; alarm kebocoran gas; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencurian; alarm pintu elektronik; alat dan instrumen
keselamatan dan keamanan; alat dan instrumen radio; alat kendali jarak jauh *; alat keselamatan kerja; alat kontrol
pencahayaan; alat pemancar suara; alat pembesar [fotografi]; alat pencatat absensi elektronika; alat pengeras suara
berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat pengukur; alat pengukur air (meteran air); alat pengukur gas (meteran gas);
alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur presisi; alat pengukur
suara; alat pengukur, listrik; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat
untuk memeriksa kecepatan kendaraan; amplifier; amplifier audio; amplifier daya; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik;
antena; antena mobil; antena radio; antena radio dan televisi; antena sinyal radio; aplikasi seluler; bantalan pengisian nirkabel
untuk smartphone; bantalan telinga untuk earphone; base chargers untuk perangkat elektronik seluler; baterai; baterai dan alat
pengisi daya baterai; baterai kamera; baterai matahari; baterai telepon genggam; baterai untuk peralatan komunikasi audio
dan video; baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik; bingkai kacamata
berlensa; braket untuk kamera; car MP3 Player; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap; digitizers video; dimmer
cahaya; dioda pemancar cahaya [LED]; dudukan lensa kamera; dudukan mikrofon; earphone; earphone untuk telepon seluler;
engsel untuk bingkai kacamata; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; film pelindung diadaptasi untuk smartphone;
filter frekuensi radio; filter lensa untuk kamera; flare jalan raya, tidak meledak atau kembang api; flash kamera; gelang (bands)
untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gulungan kabel yang dilengkapi soket listrik [koneksi listrik];
hard disk untuk komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik; headphone
stereo; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset tanpa kabel untuk smartphone; helm; helm
kecelakaan; helm pelindung; helm pelindung untuk olahraga; helm sepeda motor; hub, sakelar, dan router jaringan komputer;
indikator kecepatan; inverter [listrik]; jaket keselamatan; jam tangan pintar; jeck konektor untuk keperluan audio; kabel adaptor
listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel aki; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel
charger; kabel dan konektor audio dan speaker listrik; kabel data; kabel internet; kabel jack; kabel jumper accu; kabel koaksial;
kabel komputer; kabel listrik; kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem;
kabel printer; kabel relay radio; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk
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kamera; kabel, listrik; kabel-kabel; kabinet untuk speaker; kacamata; kacamata anti-silau; kacamata dan kacamata hitam;
kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata fashion; kacamata kamera; kacamata
pelindung; kacamata pelindung untuk hewan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pengaman, vizor
dan pelindung wajah; kacamata realitas virtual; kacamata scuba; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk membaca;
kacamata untuk olahraga; kalkulator; kamera [fotografi]; kamera digital; kamera digital kompak; kamera helm; kamera
multiguna; kamera perekam; kamera spion untuk kendaraan; kantong kacamata; kapasitor listrik untuk peralatan
telekomunikasi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartu memori; kartu memori flash; kartu memori
untuk kamera; kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio digital; kaset audio kosong; kaset pembersih kepala
[perekaman]; kasing dan penutup untuk kamera; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard, mouse, bantalan mouse,
printer, disk drive, dan hard drive; keypad komputer; kompas; komputer; komputer netbook; kondensor [kapasitor]; konektor
audio mobil; konektor daya; konektor kabel listrik; konektor listrik; konektor plug-in; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan
alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm; konverter frekuensi; kosong rekaman DVD; kotak
kacamata; kotak sekering listrik; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lensa kacamata; lensa pembesar; lensa untuk kamera video; lensa untuk teropong; lensa zoom untuk
kamera; lonceng [perangkat peringatan]; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip [lensa pembesar]
untuk pintu; masker anti polusi untuk perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk
keperluan medis; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker penyelam; memori data; memori
disk; mesin faks; mesin faksimili; mesin faksimili portabel; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung uang
kertas; mesin kas, mesin hitung, peralatan pemrosesan data, komputer; meter frekuensi; microfiche; microphone listrik;
mikrofon; mikrofon handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED]; mixer daya
[peralatan audio]; mixer mikrofon; mixer suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; modem; modulator frekuensi radio;
monitor LED; monitor komputer; monitor layar komputer; motherboard komputer; mouse [periferal komputer]; mouse komputer
nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; overdubber, yaitu, alat pencampur
suara, stereo tuner, mesin penghasil gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; panel OLED; panel kontrol alarm;
panel sinyal, bercahaya atau mekanis; pelacak kendaraan gps; pelindung body(body protector) untuk keselamatan; pelindung
dan penutup untuk speaker, speaker pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone;
pelindung layar privasi disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus
untuk smartphone; pelindung lutut dan siku (elbow protector) untuk keselamatan; pelindung untuk helm; pelindung wajah untuk
helm pelindung; pemancar dan penerima radio; pemancar frekuensi radio; pemutar CD; pemutar MP4; pemutar cakram audio
dan video; pemutar disk Blu-ray; pena cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit tampilan visual]; pendeteksi asap;
penerima audio; penerima audio dan video; penerima frekuensi radio; penerima radio; penerima stereo; penerima televisi
kabel; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk mengontrol suara; pengeras suara dengan
amplifier built-in; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; penghalang cahaya; pengisi daya USB ;
pengisi daya baterai; pengukur alkohol; pengukur jarak elektronik; penutup lensa untuk kamera; peralatan audio dan video
untuk kendaraan; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan interkomunikasi, walkie-talkie,
radio; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk,
SIM, perijinan dan paspor.; perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS];
perangkat memori komputer; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar
berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya; peredam cahaya
[regulator], listrik; perekam disk Blu-ray; perekam kaset audio; perekam suara digital; perlengkapan speaker; pesawat telepon;
pesawat-pesawat atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam
kedalamnya; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pin untuk kacamata; pompa kebakaran; power
amplifier profesional; power audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence;
preamplifiers; print head untuk printer ink jet; printer (mesin cetak); printer komputer; printer laser; printer untuk digunakan
dengan komputer *; program komputer, dapat diunduh; prosesor sinyal untuk speaker; quantum dot light-emitting diode
[QLED]; radio; radio broadband; radio laut; radio seluler; radio untuk kendaraan; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis;
rantai kacamata; reflektor untuk sinyal lalu lintas; regulator kecepatan untuk pemutar rekaman; rekaman video dan kaset;
repeater frekuensi radio; repeater untuk stasiun radio dan televisi; rompi jaring untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif;
sakelar lampu; sakelar, listrik; saklar elektronik untuk mengganti sinyal audio dan video; saklar listrik; sandaran tangan untuk
digunakan dengan komputer; sarung pelindung untuk smartphone; sarung telepon selular; sekering; sekering audio mobil;
sekering untuk peralatan telekomunikasi; selang pemadam kebakaran; sempoa; sensor alarm; sensor cahaya; sensor jarak;
sensor kecepatan; sensor untuk kamera; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau
cedera; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal,
bercahaya atau mekanis; sistem deteksi kebakaran; sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar musik digital, pengontrol
musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem loudspeaker; sistem pendeteksi dan alarm umum
kebakaran; speaker; speaker audio nirkabel; speaker nirkabel; speaker portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk
pemutar media portabel; stand audio speaker; stand loudspeaker; suar keselamatan bercahaya; subwoofer; subwoofer untuk
kendaraan; tali kamera; tali untuk untuk kamera; tanda-tanda, bercahaya; tas helm; tas komputer; televisi; televisi mobil;
televisi, televisi LCD; tempat kamera; tempat speaker audio; teropong; timbangan elektronik; timbangan kamar mandi; tongkat
selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan dengan smartphone; transceiver radio;
transformator, penyearah, inverter, konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan
resistor, semua menjadi listrik; tripod untuk kamera; tuner penyiaran mobil; tuner radio; tuner stereo; tutup kepala menjadi
helm pelindung; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; tweeter; unit
loudspeaker; video tuner; walkie-talkie; wirelless portable speaker===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:14:35
540   EtiketDID2022067802

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Menteng No 12 RT 003 RW 008, Kel/Desa : Tambakreja, Kecamatan : Cilacap
Selatan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah

Wahyuti
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SMP
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, hijau, coklat, biru dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan ringan berbahan dasar singkong===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:14:46
540   EtiketJID2022067803

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: CLUSTER HARMONY, JL. HARMONY BOULEVARD NO. 61, GOLF ISLAND,
PANTAI INDAH KAPUK, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT. GOLDEN GLOBAL TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UBID + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan pelelangan;

layanan pelelangan online melalui Internet; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; mengatur pelelangan;
menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; organisasi lelang Internet; pelelangan; penawaran lelang online untuk
orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:17:29
540   EtiketDID2022067804

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Buyut Arman No.44, Citangkil, Kota Cilegon, Banten
Dinna Rahayu Putri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Berwarna
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Kuning, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Atasan sebagai pakaian; Pakaian; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Pakaian linen; Pakaian luar; Pakaian

untuk kegiatan aktif; 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;
atasan [pakaian]; celana kasual; kemeja [pakaian bisnis]; kemeja berkerah; kombinasi [pakaian]; pakaian; pakaian bawahan
untuk wanita; pakaian jadi; pakaian luar untuk wanita; pakaian santai; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian
untuk wanita; pakaian wanita; rok [pakaian bisnis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:18:59
540   EtiketJID2022067805

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Link. Sumampir Timur Rt 005/004 Kel. Kebon Dalem Kec. Purwakarta, Kota Cilegon,
Banten, 42433

Iim Imas Nurhayati
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, BIRU, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 40
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa fabrikasi pembuatan tas; merajut dan mewarnai kain [perawatan bahan]; penanganan material===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:19:22
540   EtiketDID2022067806

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Ciledug Raya No. 10, RT 018/ RW 003, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI
Jakarta

PT Paragon Technology and Innovation

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TAVI
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan/atau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Botol kaca (wadah); Kain untuk pembersih kacamata; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga;

sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah
sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Serit (Sisir Rambut); Tempat sisir; Wadah kemasan
industri dari kaca atau porselin; aplikator listrik untuk menerapkan kosmetik ke bulu mata; batang kaca; batang kaca, bukan
untuk bangunan; bola cermin; bola kaca [wadah]; bola kaca hias; botol kaca; botol kaca [wadah]; botol kaca dekoratif; cangkir
minuman dari kaca; gelas kaca; kaca dekoratif, bukan untuk bangunan; kacamata port; kain untuk membersihkan kacamata;
karya seni yang terbuat dari kaca; kotak kaca dekoratif; kotak-kotak kaca; manik-manik kaca padat untuk digunakan sebagai
pengisi senyawa plastik dan karet; membersihkan sisir; model [ornamen] terbuat dari kaca; mosaik kaca dan ubin keramik,
bukan untuk bangunan; mosaik kaca, bukan untuk bangunan; ornamen dalam bentuk mini yang terbuat dari kaca; ornamen
kaca; ornamen yang terbuat dari kaca; papan kaca; papan kaca atau keramik tegak lurus; papan nama dari porselen atau
kaca; perangkat pembersih wajah kosmetik; sikat alis; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat pembersih
wajah; sisir; sisir bulu mata; sisir dan spons; sisir kumis; sisir listrik; sisir non-listrik; sisir rambut; sisir rambut, listrik; sisir untuk
menyisir rambut ke belakang; spons kosmetik; spons lulur; spons make-up; spons pembersih wajah; spons untuk memakai
bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons untuk menerapkan make-up; spons untuk menghapus
make-up; spons wajah untuk merias wajah; tutup kaca untuk wadah kemasan industri; wadah kaca rumah tangga; wadah
sisir===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:20:10
540   EtiketDID2022067807

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sambiroto, RT 004 RW 001, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, 61361
VIRLYA RAHMA ILANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DROV
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 22
510 Uraian Barang/Jasa : ===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===
===kain terpal; penutup longgar seperti terpal untuk kendaraan; tenda dan terpal; tenda, awning dan terpal; terpal; terpal
longgar untuk melapisi area kargo kendaraan; terpal plastik serbaguna===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:20:32
540   EtiketDID2022067808

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Deviva Residence No. A-10, Jl. Aselih, Rt 010/001, Kel. Cipedak, Kec. Jagakarsa,
Jakarta Selatan, 12630., Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT LEGALKU DIGITAL TEKNOLOGI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LEGALROOM + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Biru dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;

Perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi
untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; asisten digital pribadi; perangkat
lunak aplikasi; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat-perangkat
lunak komputer untuk memungkinkan penelusuran data; publikasi elektronik, dapat diunduh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:22:09
540   EtiketJID2022067809

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl TB Simatupang RT.002/RW.004, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta,
13830

FREDDY LESMONO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sego pecel & Gudek Bu Gimoen
Merek Kata dan Lukisan

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:22:15
540   EtiketDID2022067810

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Katamaran Permai 9 No.10B RT.002/RW.011, Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Tjeng, Andy Aderland

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI Andy OPAGAUL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Krem, Kuning, Hitam, Merah, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kakao; Karamel; Kopi seduh; Lapisan gula; biji kopi panggang; cokelat; es kopi; gula, madu, sirup; kopi; kopi buatan; kopi

instan; kopi yang belum dipanggang; minuman kopi; teh===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:23:04
540   EtiketJID2022067811

730 Nama Pemohon : PT. GOLDEN GLOBAL TEKNOLOGI
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Alamat Pemohon : CLUSTER HARMONY, JL. HARMONY BOULEVARD NO. 61, GOLF ISLAND,
PANTAI INDAH KAPUK, KAMAL MUARA, PENJARINGAN, Kota Administrasi
Jakarta Utara, DKI Jakarta

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YUKBID + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Ungu, Oranye dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa yang menawarkan untuk dijual dan penjualan barang dalam perdagangan eceran dan grosir; Layanan pelelangan;

layanan pelelangan online melalui Internet; melakukan lelang; melakukan lelang virtual interaktif; mengatur pelelangan;
menyelenggarakan, mengatur dan melakukan lelang; organisasi lelang Internet; pelelangan; penawaran lelang online untuk
orang lain===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:27:07
540   EtiketDID2022067812

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Duyung No. 79A/163, Kota Medan, Sumatera Utara, 20211
FELIX SOFIAN, KELVIN HERTANTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: NGEFROYO It's Time To Get Fit + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : It`s Time To Get Fit artinya Ini waktu untuk sehat
591 Uraian Warna : Pink dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 43, 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; jasa kafe; kafe; melayani teh, kopi, coklat, minuman berkarbonasi

atau minuman jus buah; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan minuman===
===Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Gula-gula beku yang mengandung es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim
sebagai unsur utama; es krim dan produk es krim; es krim soft-serve (hidangan penutup); es krim utamanya terdiri dari
yoghurt; saus coklat; saus untuk es krim===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:27:42
540   EtiketDID2022067813

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011 RW. 007 Kel. Cempaka Putih Timur,
Kec. Cempaka Putih , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

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 :

: KAFLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas penutup kasur; Alas piring dari tekstil; Alas tempat tidur; Handuk; Kain Batik; Kain Ulos; Kain ihrom; Kain sorban; Kain

tekstil; Kain tekstil untuk digunakan dalam membuat pakaian dan perabot rumah tangga; Salempang (Selendang); Selimut;
Serbet; Tekstil dan barang tekstil, tidak termasuk dalam kelas lain; Topo (Kain Lap); alas meja bukan dari kertas; alas piring
dari plastik; alas tidur kertas sekali pakai; bahan setelan [tekstil]; bahan tekstil untuk memproduksi penutup untuk jok mobil;
bahan tekstil untuk pakaian yang terdiri dari kapas, kain campuran, serat alami, serat sintetis dan/atau serat buatan; bahan
tekstil untuk pakaian, khususnya pakaian kerja; barang potongan tekstil untuk keperluan perabotan; barang tekstil, tidak
termasuk dalam kelas lain; barang-barang tekstil untuk penggunaan di dalam produksi boot; barang-barang tekstil untuk
penggunaan di dalam produksi sepatu; beludru; bendera kain; brokat; gorden; hiasan [kain]; kain denim; kain kafan; kain
katun; kain linen; kain minyak; kain muslin; kain pashmina; kain pelapis; kain rajutan; kain rami; kain sarung; kain satin; kain
serat campuran; kain sutera; kain tenun; kantong tidur; kelambu; kelambu tempat tidur; lapisan [tekstil]; lembaran [tekstil];
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penutup sofa; permadani tekstil; saputangan tekstil; sarung bantal; serbet kain; spanduk kain; sprei; syal [kain]; taplak meja
bukan dari kertas; taplak meja dari tekstil; tekstil; tekstil berpola untuk digunakan dalam sulaman; tekstil rumah tangga; tekstil
tahan terhadap air tetapi dapat menyerap air; tekstil tenun memiliki sifat pelindung terhadap sinar elektromagnetik; tekstil untuk
dekorasi interior; tekstil untuk perabotan; tekstil yang diolah dengan lapisan penuntup tahan api; tikar [alas gelas] dari tekstil;
tirai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:28:04
540   EtiketDID2022067814

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. NUSANTARA VI/D-5, KEL. KALIWATES, KEC. KALIWATES, Kabupaten Jember,
Jawa Timur

GUNAWAN SOEGIARTO

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 :

: RHODES + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana jeans; Dasi pramuka; 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

06/09/2022 11:28:12
540   EtiketDID2022067815

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Timur II, Rt. 007/Rw. 001, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11260

Mega Natalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WINSMEE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak; Sweater; alas kaki; baju kaos (t-shirt); bra; celana; celana dalam; celana

panjang; celana pendek; gaun; jaket [pakaian]; kaos kaki; kemeja; mantel untuk wanita; pakaian; pakaian luar; rok; sandal;
sepatu; syal; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:28:23
540   EtiketJID2022067816

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Gn. Tangkuban Perahu No.888 X Seminyak, Kuta, Kabupaten Badung, Bali,
80361

CV. INI VIE HOSPITALITY
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Wild Air
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Kuning keemasan
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Restoran; menyediakan makanan dan minuman di restoran; penyediaan informasi yang berhubungan dengan restoran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:28:41
540   EtiketJID2022067817

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Katamaran Permai 9 No.10B RT.002/RW.011, Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Tjeng, Andy Aderland

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI Andy OPAGAUL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Krem, Kuning, Hitam, Merah, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pengadaan kopi untuk orang lain; Jasa penjualan minuman kopi; Layanan toko ritel menu utama kopi; Memberikan

informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran, cafe yang menyediakan minuman berbahan dasar kopi, teh dan coklat;
jasa penjualan makanan dan minuman; jasa penjualan minuman berbahan dasar kopi, coklat dan teh; layanan ritel yang
berkaitan dengan kopi; layanan toko ritel untuk makanan dan minuman; manajemen usaha yang berhubungan dalam
mendirikan dan/atau mengoperasikan restoran, kafe, kedai kopi dan kedai yang menjual makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:31:38
540   EtiketDID2022067818

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sutera Asri 6 No. 22, Kota Tangerang Selatan, Banten
Marvin

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ong Tjioe Lan S.E.
Puri Indah Blok I No 14 Kembangan Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: animal&co
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah, Biru, Hijau, Ungu, Oranye, Hitam, Kuning, Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 11
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lampu LED; air penyaringan unit untuk akuarium; akuarium lampu; aparat pemanasan, listrik; aparatur filtrasi akuarium;

aparatur pakan pengeringan hewan; cartridge filter akuarium; filter akuarium; lampu; lampu akuarium; lampu sinar ultraviolet,
bukan untuk tujuan medis; lampu sorot; lampu untuk digunakan pada pencahayaan orang, binatang, benda, pemandangan
dan lingkungan sekitarnya; pemanas akuarium; toilet untuk hewan kecil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:33:03
540   EtiketJID2022067819

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Katamaran Permai 9 No.10B RT.002/RW.011, Kelurahan Kapuk Muara,
Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14460

Tjeng, Andy Aderland
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KOPI Andy OPAGAUL + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Putih, Krem, Kuning, Hitam, Merah, Cokelat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa kedai kopi; Kafe kopi; Kafe yang menyediakan berbagai jenis minuman; Kedai kopi; Kopi ( Kafe ); Layanan kafe; jasa

kafe; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe; kafe; layanan kafe dan kafetaria; layanan kafe dan restoran; layanan kedai
kopi dan makanan ringan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:33:41
540   EtiketDID2022067820

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KH. Sholeh Iskandar, perkantoran Bogor Indah Raya Blok C, No.11, Kel. Kedung
Badak, Kota Bogor, Jawa Barat, 16161

PT. FORAGRO MITRA SEJATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FORAMEZON
Merek Kata

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:36:49
540   EtiketJID2022067821

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Giwangan UH 7/14B RT. 001 RW. 001, Kelurahan Giwangan, Kecamatan
Umbulharjo, Kota Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, 55163

Ariadi Anggara, S.H.I

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SILAPER CHICKEN + LUKISAN AYAM
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : SILAPER CHICKEN = Merupakan Suatu Penamaan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hitam, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa dibawa

pulang; 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; Layanan katering termasuk layanan katering keliling dan layanan
katering yang disediakan secara online dari database komputer atau dari internet; Layanan restoran dibawa pulang; Layanan
restoran yang diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Membuat reservasi dan pemesanan untuk restoran dan makanan;
Restoran; Restoran Prasmanan; Restoran cepat saji dan tempat makan yang menyediakan kudapan; Restoran dengan
layanan makan sepuasnya; Restoran keliling dengan menggunakan truk (Food Truck); Restoran masakan panggangan
daging, ayam, ikan; hotel, restoran, dan layanan katering; jasa restoran; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan
restoran dan kafe-kafe; kafe, kafetaria dan layanan restoran; kedai ayam goreng; layanan kafe dan restoran; layanan kafe,
bistro, dan restoran; layanan rantai restoran; layanan reservasi dan pemesanan untuk restoran; layanan restoran cepat saji;
layanan restoran keliling; layanan restoran swalayan; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; menyediakan layanan
restoran; restoran dengan layanan utama pengantaran pesanan/ restoran pesan antar; restoran swalayan; restoran yang
menawarkan layanan untuk dibawa pulang; restoran yang menjual makanan untuk dibawa keluar; restoran yang menyediakan
makanan cepat saji dan layanan 24 jam===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:39:53
540   EtiketDID2022067822

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sambotara, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, 90552
Kamaruddin Kohar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Ukm Azzakhra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari daging; makanan dingin yang sebagian besar terdiri dari ikan; produk

daging olahan; produk daging sapi; produk ikan olahan; produk ikan olahan untuk makanan manusia; produk makanan laut
olahan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:40:35
540   EtiketDID2022067823

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011 RW. 007 Kel. Cempaka Putih Timur,
Kec. Cempaka Putih , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

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 :

: KAFLA
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki untuk olahraga; Alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu bot, sandal, sandal selop, sepatu kets, espadrilles, mokasin,

sepatu pantofel; Busana Muslim; Hijab; Ikat pinggang; Kopiah; Kulot; Lis untuk alas kaki; Manset untuk lengan kemejas
(pakaian); Mukena; Pakaian Batik; Pakaian Dalam (undergarments); Pakaian muslim; Pakaian, yaitu, jaket, kemeja, sweater,
kaos yang menyerap keringat, t-shirt, atasan, celana, celana panjang, bawahan, alas kaki, topi, dan tutup kepala; Pakaian,
yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket, sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang,
celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan, kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat
pinggang, pakaian ringan untuk tidur, topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, pakaian pemanasan untuk
olahraga, celana untuk pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, blazer, dasi
sebagai pakaian, kotak saku, sapu tangan, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah liur bayi bukan dari kertas, pakaian tidur
bayi yang baru lahir, bando, ban pergelangan tangan sebagai pakaian, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana
ketat boxer, celana panjang, pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun
jersey, gaun, gaun dan seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang,
celana mandi, celana pendek untuk selancar, pakaian karet untuk olahraga air (wet suits), pakaian penutup di pantai, pakaian
penutup setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup
kepala, topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Pashmina; Pembalut berbentuk kaus
kaki (pakaian); Tali-Tali (Ulos Bagian Kepala (Pakaian)); Tudung kepala (Pakaian); Tutup kepala; alas kaki; atasan [pakaian];
atasan berkerudung; bagian dan perlengkapan untuk alas kaki, yaitu bagian atas sepatu, tumit, sol luar, sol dalam, sol, bagian
untuk alas kaki sepatu, penyangga kaki, penyangga lengkungan dan sisipan sepatu; baju busana muslim; bando [pakaian];
cadar; celana berupa kaos kaki (stoking); celana haji; celana popok bayi; dalaman jilbab; daster; gamis; jaket berkerudung;
jilbab; jubah; jumpsuits [pakaian]; kamisol; kaos kaki; karet [alas kaki]; kebaya batik (pakaian); kerudung [pakaian]; kostum
rakyat [pakaian]; legging [celana panjang]; manset; masker wajah musim dingin [pakaian]; pakaian; pakaian bulu; pakaian dari
kulit atau imitasi dari kulit; pakaian hangat; pakaian militer; pakaian pengendara; pakaian seragam; pakaian, alas kaki dan
tutup kepala; pompa [alas kaki]; rompi; sarung tangan [pakaian]; selendang [pakaian]; sepatu; sepatu dan alas kaki; sol alas
kaki; sorban; syal dan jilbab; syal pashmina; syal sutra; tali sepatu; tali untuk bra [bagian pakaian]; togas; topi dan peci; topi jari
kaki [bagian dari alas kaki]; tutup kepala, yaitu, topi (caps), topi-topi (hats) dan kelep pici===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:42:51
540   EtiketDID2022067824

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sentral Senayan II Lantai 16, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora,
PT KARYA BIMASAKTI JAYA
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Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT Centralpertiwi Bahari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, Biru Tua, Biru Muda, dan Putih (Transparan)
511 Kelas Barang/Jasa : 7
510 Uraian Barang/Jasa : ===pabrik pakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:43:37
540   EtiketJID2022067825

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Pengipian No.8X Kerobokan, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, 80361
CV. Family Sukses Abadi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ahmad Al Fauzi S.H
AFS LAW  Perumahan Griya Santa Permai No. 23 Jalan Patih Nambi, Ubung Kaja,
Denpasar, Bali 80116

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CYRUS VILLA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Suatu penamaan merek
591 Uraian Warna : Coklat; Hitam; Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa akomodasi sementara; Jasa penyewaan villa; Jasa vila; Pemesanan dan penyewaan akomodasi sementara;

memberikan informasi tentang akomodasi sementara melalui Internet; penyewaan akomodasi sementara di vila dan
bungalow===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:45:03
540   EtiketJID2022067826

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Krendang Timur II, Rt. 007/Rw. 001, Kel. Krendang, Kec. Tambora, Kota
Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11260

Mega Natalia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WINSMEE + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah & Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa toko; Layanan agen ekspor-impor pakaian; Toko yang menjual pakaian; agen impor-ekspor; jasa distributor grosir

untuk pakaian; jasa-jasa perdagangan online; perdagangan online; toko; toko online; toko-toko===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:45:32
540   EtiketJID2022067827

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cempaka Putih Tengah 33 B No.1 RT. 011 RW. 007 Kel. Cempaka Putih Timur,
Kec. Cempaka Putih , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

Muhammad Shakeel

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

Tipe Merek : Merek Kata
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Nama Merek : KAFLA
566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penjualan barang secara retail, grosir dan eceran; Jasa toko eceran; Jasa toko pakaian eceran; Jasa-jasa kliping

berita; Layanan informasi, nasehat dan
konsultasi yang berkaitan dengan
proses administrasi pesanan pembelian,
jasa periklanan, periklanan, penilaian
bisnis, informasi bisnis, investigasi
bisnis, bantuan manajemen bisnis,
konsultasi manajemen bisnis, konsultasi
organisasi bisnis, penelitian bisnis, agen
informasi komersial, informasi dan
nasehat komersial untuk konsumen,
layanan perantara komersial, bantuan
manajemen komersial atau industri,
kompilasi iklan digunakan sebagai
halaman web pada internet, kompilasi
direktori untuk penerbitan di internet,
kompilasi informasi ke dalam basis data
komputer, kompilasi statistik, analisis
harga biaya, pencarian data dalam file
komputer untuk orang lain, penyebaran
bahan untuk iklan, penelitian
pemasaran, pemasaran, iklan online di
jaringan komputer, jajak pendapat,
organisasi dan manajemen program
loyalitas pelanggan, iklan bayar per klik,
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel, layanan
perbandingan harga, jasa pengadaan
untuk orang lain (membeli barang dan
jasa untuk bisnis orang lain),
memberikan informasi bisnis melalui
situs web, penyediaan pasar daring
untuk pembeli dan penjual barang dan
jasa, penyediaan informasi kontak
komersial dan bisnis, publikasi teks
publisitas, publisitas, penyewaan waktu
iklan di media komunikasi, promosi
penjualan untuk orang lain, optimisasi
mesin pencari, sistemisasi informasi ke
dalam basis data komputer, jasa
pengadaan kerjasama, untuk
kepentingan pihak lain, dari berbagai
barang (tidak termasuk transportasi
daripadanya), memungkinkan
pelanggan untuk dengan mudah
melihat dan membeli barang-barang
tersebut dari situs barang dagangan
dalam jaringan komunikasi global,
memperbarui dan memelihara data
dalam database komputer,
memperbarui materi iklan,
pengoptimalan lalu lintas situs web,
audit keuangan, persiapan dan analisis
laporan keuangan untuk bisnis, proses
administrasi klaim asuransi, promosi
layanan asuransi, atas nama pihak
ketiga; Layanan pusat perbelanjaan (Mall); Organisasi peragaan busana untuk keperluan promosi dan periklanan; Pengadaan
jasa untuk pihak lain; Toko Grosir Elektronik; Toko Pakaian Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko sepatu; Toko tekstil dan
pakaian; Toko yang menjual pakaian; administrasi bisnis; fungsi kantor; jasa pengadaan kerjasama, untuk keuntungan pihak
lain, dari berbagai barang, tidak termasuk transportasi daripadanya, memungkinkan pelanggan untuk dengan mudah melihat
dan membeli barang-barang tersebut; jasa periklanan; manajemen bisnis; menyediakan dan mengoperasikan pasar online
untuk penjual dan pembeli barang dan jasa; administrasi program loyalitas konsumen; audit bisnis; demonstrasi barang;
distribusi barang-barang (bukan layanan-layanan transportasi) (agen, grosir, layanan-layanan representatif); fungsi kantor;
jasa distributor grosir untuk alas kaki; jasa distributor grosir untuk pakaian; jasa grosir dan eceran; jasa humas; jasa menjual
bersama-sama, untuk mendapatkan keuntungan satu sama lain, dari bermacam-macam barang, yang memungkinkan
pelanggan untuk melihat dengan baik dan membeli barang-barang tersebut melalui situs web internet barang dagangan
secara umum dan toko grosir; jasa pemesanan dan penjualan barang secara online; jasa penjualan secara online; jasa ritel;
jasa-jasa impor dan ekspor; layanan agen ekspor-impor; layanan agen tenaga kerja; layanan fotokopi; layanan iklan dan
promosi penjualan; layanan iklan, pemasaran dan promosi; layanan komunikasi korporat; layanan pengolah kata dan
mengetik; layanan penjadwalan janji [fungsi kantor]; layanan persiapan dan konsultasi pajak; layanan ritel disediakan oleh
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butik pakaian; layanan ritel melalui mesin penjual otomatis; layanan ritel online; layanan ritel online untuk musik dan film yang
dapat diunduh dan direkam sebelumnya; layanan telemarketing; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian;
layanan toko ritel online yang menampilkan kain; layanan toko ritel online yang menampilkan tutup kepala; manajemen bisnis;
mengatur langganan koran untuk orang lain; negosiasi kontrak bisnis untuk orang lain; pelelangan; pembukuan; pemodelan
untuk iklan atau promosi penjualan; penataan etalase toko; pencarian sponsor; pengaturan acara, pameran, pekan raya, dan
pertunjukan untuk tujuan promosi dan iklan komersial; pengindeksan web untuk tujuan komersial atau iklan; penjualan busana
muslim melalui internet / online; penyediaan pasar online; penyewaan mesin dan peralatan kantor; penyewaan papan iklan
[papan iklan]; penyewaan ruang iklan; penyewaan waktu iklan di media komunikasi; persiapan penggajian; posting tagihan;
presentasi barang di media komunikasi, untuk keperluan ritel; publikasi bahan dan teks publikasi; pusat perbelanjaan; radio,
televisi, iklan daring (online); rekrutmen pegawai; toko busana muslim; toko eceran; toko grosir; toko online; toko ritel online
dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 11:47:13
540   EtiketDID2022067828

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KL Y SUDARSO LK VIII-B NO. 4, KEL. GLUGUR KOTA KEC. MEDAN BARAT,
Kota Medan, Sumatera Utara

NICHOLAS HUGO YUSMAN

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 :

: RUMAKU + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, KUNING, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat Iistrik untuk menarik dan membunuh serangga; Alat Penyemprot Air Untuk Menyiram Bunga Dan Tumbuhan; Bakul;

Barang pecah belah; Besek; Centong; Diffuser minyak esensial elektrik; Garpu saji dari plastik; Gayung; Gentong; Jepitan
pakaian; Kemoceng; Kepala sikat gigi listrik; Ketel Bukan Listrik; Kuas untuk kosmetik; Langseng; Loyang; Panci anti lengket
(Teflon); Panci bertekanan (otoklaf); Panci presto; Parutan (alat rumah tangga); Pendaringan; Pengki; Penjepit; Penyemprot
untuk penata rambut; Peralatan makan dari keramik; Peralatan masak; Poci; Rak Piring; Sapu Duk (Sapu Ijuk); Sapu lidi;
Sarung tangan untuk memasak; Sedotan Lipat; Sedotan minum dari plastik; Semprotan parfum; Sendok saji dari plastik; Serit
(Sisir Rambut); Sikat Eyeliner; Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat
perona pipi; Tatakan; Termos air; Tutup gelas; Tutup periuk; Ulekan; Wajan anti lengket; akuarium dalam ruangan; alas piring
dari kulit; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alat air untuk membersihkan gigi dan gusi; alat dapur yang
dioperasikan dengan tangan untuk mencacah makanan; alat elektrik untuk membasmi nyamuk dan serangga; alat masak
bukan listrik; alat pemadam lilin, bukan dari logam mulia; alat pemeras tortilla, [peralatan dapur] non-listrik; alat pengepel; alat
pengeruk es; alat penguap yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; alat penyiram; alat penyiram
untuk menyiram bunga dan tanaman; alu kayu dan mortir; aplikator rias; ayakan untuk keperluan rumah tangga; bahan
polishing untuk membuat mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan batu; bak mandi bayi; bak mandi plastik untuk anak-anak;
bak pembilasan; bakeware; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga; barang pecah
belah dari tanah; barang-barang keperluan kamar mandi; barang-barang mandi shower; baskom [wadah]; baskom cuci
[mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; benang gigi obat; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blok
pisau; bola cermin; bola cucian [peralatan rumah tangga]; botol; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali; botol
parfum; botol pendingin; botol semprot; botol-botol plastik; cangkir buah; cangkir kertas; cangkir kue muffin; cangkir pelatihan
untuk bayi dan anak-anak; cangkir sake; cangkir telur; celengan logam; celengan, bukan dari logam; ceret teh, non-listrik;
ceret, non-listrik; cetakan [peralatan dapur]; cetakan puding; cincin serbet; corong; dispenser benang gigi; dispenser kertas
toilet; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser sabun; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga;
dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk tisu wajah; ember cat; ember pel; ember plastik;
ember sampah; figur model [ornamen] terbuat dari kaca; gagang sapu; gantungan baju pengeringan; garpu ukiran; gelas
[wadah]; gelas dan mangkuk bayi [peralatan makan bayi]; gelas dicat; gelas kaca; gelas kertas; gelas minum yang dapat diisi
ulang dengan charger ponsel bawaan; gelas sikat gigi; guci*; injector untuk keperluan kuliner; jarum suntik untuk keperluan
kuliner; juicer jeruk; kaca untuk jendela kendaraan [produk setengah jadi]; kain pel; kain pembersih [lap]; kain pemoles; kain
penutup peralatan rumah tangga dan dapur; kain setrika; kain untuk membersihkan botol bayi; kaleng susu; kancing kait;
kandang untuk mengumpulkan serangga; karpet garu; kendi krim; keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga;
keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang kawat untuk memanggang; keranjang sampah; kerudung
akuarium; kontainer rumah tangga; kotak jendela; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak makan siang; kotak
permen; kotak sabun; kotak tisu; kotak uang dari logam; kotak uang, bukan dari logam mulia; kuali; kuas *; kuas bibir; kudeta
[mangkuk]; lap bulu; lengan pengupas bawang putih non-listrik; mangkuk [baskom]; mangkuk buah dari kaca; mangkuk
dangkal; mangkuk dari logam mulia; mangkuk keramik; mangkuk plastik; mangkuk saji; mangkuk sekali pakai; mangkuk sup;
mangkuk, bukan dari logam mulia; mesin mie, dioperasikan dengan tangan; mesin pemotong daging, untuk keperluan rumah
tangga, non-listrik; mixer dapur, non-listrik; model [ornamen] terbuat dari keramik; mortir kayu untuk penggunaan dapur;
mosaik kaca dan ubin keramik, bukan untuk bangunan; mug; mug dari logam mulia; mug minum pintar; mug yang dapat
digunakan kembali; mug, bukan dari logam mulia; nampan makan; nampan untuk digunakan dalam polishing kuku; nozel
untuk kaleng penyiraman; ornamen kristal; panci bergagang; panci muffin; panci panggang; panci penggorengan; panci wajan;
papan nama dari porselen; papan setrika; parut untuk penggunaan dapur; pemanas untuk botol susu, bukan listrik; pembuka
botol; pembuka botol, listrik dan non-listrik; pemegang gelas sikat gigi; pemegang jagung; pemegang sedotan; pemegang
serbet, bukan dari logam mulia; pemegang tusuk gigi, bukan dari logam mulia; pemegang untuk kantong plastik, untuk
keperluan rumah tangga; pemegang untuk setrika rumah tangga; pemegang untuk talenan; pemeras buah, non-listrik;
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pemeras jus, non-listrik; pemeras pel; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pemotong cookie [biskuit];
penanak nasi untuk digunakan dalam oven microwave; pencakar panci dan wajan; pencapit makanan; pendingin [ember es];
pengaduk koktail; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi, non-listrik; penggiling, [peralatan dapur] yang
dioperasikan dengan tangan; penggulung sushi; penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; pengisi daya [alat
makan]; pengocok telur, non-listrik; pengumpan burung; penjepit sayur; penutup kotak tisu; penutup makanan; penutup
makanan silikon dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penyaring kopi, bukan dari kertas,
menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah tangga dan dapur; peralatan
makan; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan sendok; peralatan oven; peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit,
pemutar; peralatan untuk menghilangkan make-up, non-listrik; perangkap tikus; piala; piring; piring kertas; piring meja; piring
memanggang; piring untuk hidangan; pispot; pot; pot moka, non-listrik; puff bedak; rak bumbu; rak handuk [perlengkapan
kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak pendingin untuk barang yang dipanggang; rak pengeringan piring; rak
pengeringan untuk binatu; rak roti panggang; raket nyamuk; rel dan cincin handuk; sapu dalam ruangan; sapu keras; saringan
untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur; sarung tangan oven; sedotan kertas; sedotan untuk
minum; sendok es; sendok es krim; sendok gula untuk keperluan rumah tangga; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok
pencampur [peralatan dapur]; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sendok sepatu; sendok untuk keperluan rumah tangga; set
mug; set panci masak; sikat alis; sikat aplikasi warna rambut; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata, sisir dan pemisah;
sikat cukur; sikat gigi untuk bayi; sikat gigi, listrik atau non-listrik; sikat jamur; sikat kawat, kecuali bagian mesin; sikat kuku;
sikat mandi; sikat pakaian; sikat rambut; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat sayur; sikat sepatu; sikat toilet;
sikat untuk lantai parket; sikat untuk meja biliar; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk
mengolesi daging; sikat wallpaper; singkatan mandi bayi portabel; sisir bulu mata; sisir dan spons; sisir kumis; sisir non-listrik;
sisir rambut; sisir rambut, listrik; souvenir datar; spatula untuk penggunaan dapur; spons make-up; spons tubuh; stoples kaca
[carboys]; sumpit; talenan dari balok kayu [peralatan]; talenan dari kayu; tangki air untuk ikan hidup [indoor aquaria]; taplak
meja dari bambu; taplak meja, bukan dari kertas atau tekstil; tatakan untuk memanggang; teko; teko besar; teko non-listrik;
tembikar; tempat bedak dijual kosong; tempat handuk pada kamar mandi; tempat lilin lilin; tempat mandi bayi, dapat dipindah;
tempat roti; tempat sabun; tempat tissue; tempat tusuk gigi; termos dari logam mulia; termos nasi; tongkat aplikator untuk
merias wajah; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah tangga; tumbuk sayuran; tusuk gigi; tusuk
sate memasak; tutup penggorengan; tutup plastik untuk pot tanaman; tutup silikon yang dapat digunakan kembali untuk
mangkuk, panci, wajan dan cangkir; vas bunga; wadah bedak padat; wadah berisolasi panas untuk keperluan rumah tangga;
wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah makanan dari bahan organik (pelepah pinang); wadah minuman;
wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari plastik; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk
penggunaan dapur; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari logam, untuk makanan; wadah sikat gigi; wajan; wajan
non-listrik; wastafel; wol baja; wol kawat baja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:05:54
540   EtiketDID2022067948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Meruya Utara No. 37 RT.003 RW.011
Kel. Meruya Utara Kec. Kembangan
Jakarta Barat
, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AHMAD SANUSI

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 :

: TAJARO & LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, Cokelat, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===.mesin absen; AIat elektronik yang dikembangkan untuk diletakkan kedalam suatu instrumen; AIat pendeteksi laser; AIat

penerjemah elektronik; AIat perekam gambar; ALAT PENGUKUR VOLTASE; ALAT PEREDUP LAMPU; ATM / Anjungan
Tunai Mandiri; AVO METER; Adaptor AC untuk game dengan tampilan kristal cair; Adaptor USB; Adaptor listrik kabel dan
konektor; Adaptor untuk audio dan video; Adaptor untuk soket pemantik rokok yang dapat dibawa; Akselerator data;
Akselerator gambar; Akselerator grafis video; Akselerator suara; Aksesoris kaca mata, yaitu, tali dan rantai untuk kaca mata
yang dapat menahan gerakan dari pemakainya; Aksesoris komputer, yaitu alat penyimpan data USB kosong, alat penyimpan
data yang menampilkan informasi berkaitan dengan bola basket yang telah direkam sebelumnya; Aksesoris telepon seluler,
yaitu headset, tali telepon genggam; Aktuator; Aktuator elektro-mekanis akurasi tinggi; Alarm Gas Medis Digital; Alarm Gas
Medis Digital Touchscreen; Alarm Gas Medis Konvensional; Alat Meteran; Alat Meteran dan alat Pengontrol; Alat Penambah
Akseleras pada kendaraan bermotor berbentuk kabel; Alat Penambah Akselerasi pada kendaraan bermotor; Alat Pengukur
indikator kecepatan; Alat Sambung Kabel Fiber Optik; Alat dan instrumen ilmiah untuk digunakan dalam analisis genetik; Alat
dan mesin komunikasi radio; Alat dan mesin penghasil suara; Alat dan perangkat yang menyediakan penglihatan malam; Alat
deteksi temperatur suhu ruangan; Alat diagnostik untuk deteksi patogen untuk penggunaan laboratorium atau penelitian; Alat
digunakan untuk analisis serat pada suatu zat (Raw Fiber Extractor); Alat identifikasi dan otentikasi biometrik; Alat inkubasi
yang dapat dikontrol secara otomatis, yang meniru kondisi di lingkungan luar (Electric Germinator); Alat kendali jarak jauh
elektrik; Alat pelacak kendaraan yang terdiri dari modul radio seluler, sensor, pemancar, semuanya untuk digunakan
sehubungan dengan pelacakan kendaraan, pemantauan kendaraan dan alarm anti-pencurian kendaraan [sehubungan dengan
otomobil]; Alat pelindung diri dari ancaman bahan biologis; Alat pemadam api ringan (APAR); Alat pemantau cuaca dan iklim
(Weather Station Digital); Alat pemantau listrik yaitu perangkat elektronik untuk memantau orang dan lingkungannya selama
tidur; Alat pemantauan pergerakan tubuh dan kecepatan; Alat pemetaan dan survei; Alat pemutar (players) siaran
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media digital, yaitu pemutar video dan audio digital; Alat pemutar DVD (Digital Versatile Disc) untuk home theaters; Alat
pemutar dan alat perekam audio dan video digital; Alat pemutar dan perekam audio; Alat pemutar dan perekam media; Alat
pemutar karaoke; Alat pemutar kaset di mobil; Alat pencahayaan untuk digunakan pada pemotretan profesional yang
berkualitas; Alat pencetak nota yang dihubungkan dengan komputer/handphone; Alat pendeteksi; Alat pendeteksi dari logam
untuk keperluan industri atau militer; Alat pendeteksi visual lokasi kerusakaan optik; Alat penerima suara dan gambar
video (Audio-Video) untuk home theaters; Alat penganalisa kelembaban, sensor, dan pengukuran; Alat pengatur (regulator),
listrik; Alat pengatur lampu (peredup lampu) (listrik); Alat pengatur pencahayaan untuk pengambilan gambar dan video; Alat
pengatur waktu; Alat pengembangan perangkat lunak game; Alat pengendali jarak jauh yang menggabungkan sistem
pengenalan suara; Alat pengeras suara; Alat penghitung; Alat pengidentifikasi fiber optik; Alat pengisi daya untuk smartphone;
Alat pengontrol dan pengatur daya; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan elektronik; Alat pengontrol dan pengatur listrik dan
elektronik untuk digunakan dalam kaitannya dengan dan/atau peralatan dan perlengkapan pemanas air; Alat pengontrol dan
pengatur listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan dan perlengkapan untuk penyediaan air; Alat pengontrol dan
pengatur suhu; Alat penguji relay; Alat pengujian semikonduktor; Alat pengukur bensin; Alat pengukur energi termal; Alat
pengukur gas; Alat pengukur kelembaban; Alat pengukur suhu dan kelembaban ruangan; Alat pengukur untuk  gas alam
terkompresi (CNG); Alat pengukur untuk bahan bakar gas cair (LPG); Alat pengukur untuk cairan; Alat pengukur untuk gas;
Alat pengukur untuk gas alam cair (LNG); Alat pengukur untuk gas hidrogen; Alat pengukur untuk padat; Alat pengukur, alat
pengukur kecepatan (spedometer), alat pengukur jarak, GPS; Alat penstabil listrik untuk kendaraan; Alat penyambung atau
splicer kabel serat optik; Alat penyimpan daya listrik untuk menyalakan lampu saat lampu padam/mati lampu; Alat peraga
pendidikan; Alat perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi aplikasi perangkat lunak pihak ketiga; Alat perekam pekerjaan;
Alat perekam suara dan pengenalan suara; Alat perekam suara dan pengenalan suara elektronik; Alat perekam video pada
mobil; Alat peringatan anti maling atau anti pencurian; Alat putus-hubungan (MCB); Alat rontgen bukan untuk tujuan medis;
Alat sensor digital; Alat sensor elektronik; Alat sensor metal; Alat sensor metal (dapat dipindahkan); Alat sensor temperator
suhu (dapat dipindahkan); Alat sistem navigasi, terdiri dari pengirim, penerima, sirkuit, mikroprosesor, semuanya untuk
digunakan dalam navigasi dan semuanya terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan otomobil]; Alat ukur
berbentuk huruf T untuk mengukur; Alat ukur berbentuk siku atau kotak untuk mengukur; Alat untuk analisis protein pada
suatu zat (Nitrogen Analyzer with Digest Furnace); Alat untuk ekstraksi soxhlet secara otomatis pada analisis kadar lemak
(Auto Soxhlet Fat Extractor); Alat untuk melihat benda/makhluk hidup yang berukuran sangat kecil (Biological Microscope);
Alat untuk melihat dan memilih benih supaya tidak tercampur dengan varietas lain, kotoran, maupun benih yang rusak, guna
menjaga kualitas varietas unggul (Seed netness workbench); Alat untuk membagi sampel benih secara elektrik (Centrifuge
Seed Divider); Alat untuk membagi suara; Alat untuk memisahkan suatu larutan dengan berat molekul yang berbeda dengan
memutar sampel pada kecepatan tinggi (Centrifuge); Alat untuk mendiagnosa kerusakan CDI/Coil pada kendaraan (Ignition
Coil Tester); Alat untuk mengetahui tingkat kematangan/kekerasan buah (Fruit Sclerometer); Alat untuk menginkubasi atau
memeram mikroba pada suhu yang terkontrol (Inkubator); Alat untuk menguji / mengukur kadar N, P, K, bahan-bahan organik,
pH, salinitas, dan kelembaban pada tanah, pupuk, dan tanaman (Soil Nutrient Analyzer).; Alat untuk menguji / mengukur
kandungan nitrogen, klorofil, suhu pada daun, dan kelembaban pada daun (Plant Nutrition Analyzer); Alat untuk mengukur
berbagai jenis data pada daun, seperti panjang daun, lebar daun, luas daun (Portable Leaf Area Meter); Alat untuk mengukur
dan merekam beberapa parameter cuaca / iklim mikro di suatu lokasi secara terus menerus untuk jangka waktu yang lama
(Microclimate Information Collector); Alat untuk mengukur jumlah kandungan air yang terdapat pada suatu zat (Moisture
Tester); Alat untuk mengukur kadar air pada biji-bijian (Grain Moisture Meter); Alat untuk mengukur kadar emisi buang sepeda
motor (Gaz analizer for motorcylce); Alat untuk mengukur kadar lengas tanah (Soil Tensiometer); Alat untuk mengukur
keasaman tanah (Soil Acidometer); Alat untuk mengukur kekerasan tanah (Soil Hardness Meter); Alat untuk mengukur
kekuatan batang (culm) tanaman tertentu (Plant Culm Strength Meter); Alat untuk mengukur kemampuan suatu larutan
menghantarkan arus listrik (Conductivity Meter); Alat untuk mengukur laju transpirasi (Plant Transpiration Rate Meter); Alat
untuk mengukur massa suatu bahan/benda dengan ketelitian yang tinggi yaitu 0.1 mg (Analitical Balance); Alat untuk
mengukur pH / ORP / Conductivity / DO (Portable pH/ORP/Conducti vity/DO Meter); Alat untuk mengukur potensi air tanah
dan suhu tanah secara bersamaan (Soil Water Potential Locator); Alat untuk mengukur rerata fotosintesis, kandungan CO2
(Plant Photosynthesis Meter); Alat untuk mengukur transmitansi, reflektansi dan absorbsi dari cuplikan sebagai fungsi dari
panjang gelombang di daerah ultraviolet dan daerah tampak (UV-VIS Spectrophotometer); Alat untuk mengukur/ memantau/
menganalisa konsumsi listrik; Alat untuk merekam gambar; Alat untuk penghitungan, penghisapan, dan penempatan benih
dalam suatu wadah dalam proses perkecambahan benih (Vacuum Seed Counter); Alat yang digunakan untuk memantau
kondisi bayi, serta menghasilkan suara dan gambar (audio-video baby monitors), bukan untuk keperluan medis; Alat yang
digunakan untuk memperbesar suara (Delay); Alat yang digunakan untuk tempat proses pendorongan noda oleh eluen dalam
proses kromatografi lapis tipis (DO Meter); Alat-alat navigasi; Alat-alat pemetaan; Alat-alat pemetaan dan survei untuk
keperluan navigasi; Alat-alat pemutar (players) MPEG audio layer-5; Alat-alat streaming video; Alat-alat survei; Alat-alat untuk
streaming konten media melalui jaringan nirkabel lokal; Album-album foto elektronik; Aluminium anode; Ampli mixer; Amplifier
Bass; Amplifier Guitar; Amplifier Keyboard; Amplifier dan penerima audio; Analisis fluoresensi sinar-X; Animasi yang dapat
diunduh; Anoda terbuat dari paduan logam untuk digunakan dalam melindungi terhadap korosi; Antarmuka Pemrogaman
Aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa-jasa secara daring (online) untuk membangun jaringan
sosial, membangun aplikasi jejaring sosial, dan untuk memungkinakan para penggunanya menemukan, mengunduh,
mengunggah, mengakses dan mengelola data; Antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan dan menciptakan pengalaman realitas virtual realitas tertambah dan realitas campuran; Antarmuka
pemrograman aplikasi (API) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial dan untuk
pengambilan data mengunggah mengunduh mengakses dan mengelola; Antena HDTV; Antena parabola; Anti gores; Aparat
(alat pemadam kebakaran); Aparat menghitung untuk mengajari aritmatika untuk anak-anak; Aparat penyimpanan gambar
dengan cara digital; Aparatus alarm; Aparatus audio kendaraan bermotor; Aparatus dan instrumen fotografi; Aparatus dan
instrumen pemeriksaan [pengawasan]; Aparatus dan instrumen telekomunikasi yaitu speaker dan mikrofon yang dijual sebagai
fitur komponen komputer perangkat elektronik digital bergerak dan dapat dipakai untuk mengirim dan menerima panggilan
telepon pesan teks surat elektronik dan data digital lainnya dan untuk digunakan dalam menyediakan akses ke internet;
Aparatus dan instrumen telekomunikasi, yaitu speaker dan mikrofon yang dijual sebagai fitur komponen komputer, perangkat
elektronik digital bergerak dan dapat dipakai untuk mengirim dan menerima panggilan telepon, pesan teks, surat elektronik,
dan data digital lainnya, dan untuk digunakan dalam menyediakan akses ke internet; Aparatus dan perangkat memori
periferal; Aparatus dan perlengkapan komunikasi nirkabel; Aparatus komunikasi jaringan yaitu perangkat elektronik digital
bergerak dan dapat dipakai untuk mengirim dan menerima file teks data audio gambar dan video di seluruh jaringan; Aparatus
pendeteksi asap; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk jendela; Aparatus
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pengalih, pengendali, pemonitor serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk kunci; Aparatus pengalih, pengendali, pemonitor
serta pemeriksa (supervisi) elektronik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk partisi; Aparatus pengatur
serta pengendali listrik untuk pintu; Aparatus pengatur serta pengendali listrik untuk pintu gerbang; Aparatus transaksi
keuangan elektronik; Aparatus untuk berbagi jaringan nirkabel atau kabel; Aparatus untuk pengujian dan pemrograman sirkuit
terpadu; Aparatus untuk penyimpanan data yaitu perangkat elektronik digital mobile dan wearable untuk penyimpanan file teks
data audio gambar dan video; Aparatus yang dioperasikan secara elektrik untuk menghasilkan uap insektisida; Aparatus,
instalasi serta peranti pengendali keamanan; Aplikasi / Perangkat Lunak yang dapat digunakan sebagai sarana edukasi,
ibadah dan amal (charity) bagi warga Muslim; Aplikasi Informasi data kota; Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data
tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; Aplikasi digital reimbursement; Aplikasi intelligent operation
platform (aplikasi platform operasi cerdas); Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Aplikasi
komputer yang dapat dipasang maupun diunduh melalui telepon selular, komputer, komputer berbentuk pipih dan telepon
selular berbentuk pipih (tablet); Aplikasi mesin kasir online (Program computer); Aplikasi mobile berupa video, suara dan
permainan termasuk alat untuk pendidikan bahasa; Aplikasi mobile yang dapat didownload untuk menciptakan, mengedit,
meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks
melalui internet; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan,
makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat permainan, program online, teks, gambar, konten
multimedia dan video di terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olahraga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik,
inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan
(wellness) terkini; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk melihat program online, teks, gambar, konten multimedia dan
video terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan,
gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi
mobile yang dapat diunduh untuk ruang obrolan electronic dan papan buletin; Aplikasi mobile yang dapat diunduh untuk surat
elektronik, pengiriman pesan elektronik, dan pengiriman data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain secara
elektronik; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan melacak data
kesehatan, mendapatkan informasi kesehatan dan kebugaran, menetapkan tujuan kesehatan dan kebugaran, mengelola dan
berpartisipasi dalam tantangan dan inisiatif kesehatan dan kebugaran, dan berpartisipasi dalam pelatihan digital di bidang
kesehatan dan kebugaran; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam grup
komunikasi, yaitu olah pesan cepat, media sosial, berbagi file, dan pencarian serta posting teks, video, gambar, dan
multimedia lainnya; Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk digunakan dalam komunikasi
group, yaitu pengiriman pesan secara instan, media sosial, file sharing, dan mencari dan memposting teks dan gambar;
Aplikasi mobile yang dapat diunduh yang menampilkan peranti lunak untuk menulis pesan, berbagi video gambar, konten
multimedia; Aplikasi mobile yang dapat diunduh, untuk digunakan bermain suatu permainan didalam komputer, tablet dan
perangkat mobile.; Aplikasi pemantau/monitor harga emas secara real time; Aplikasi pengambil keputusan dari pimpinan;
Aplikasi perangkat lunak (telepon) bergerak (mobile) untuk entri (entry) teks dan karakter prediktif dan korektif; Aplikasi
perangkat lunak berkemampuan suara untuk manajemen informasi pribadi; Aplikasi perangkat lunak computer yang dapat
diunduh, yang dipasang di ponsel dan/atau komputer, digunakan untuk memberikan evaluasi kredit, pinjaman tunai dan
pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Aplikasi perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk
kontrol mengemudi kendaraan otomatis; Aplikasi perangkat lunak digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit
bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi
berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air
listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Aplikasi perangkat lunak jaringan sebagai
program komputer yang dapat diunduh; Aplikasi perangkat lunak khusus untuk penukaran emas dengan mata uang virtual;
Aplikasi perangkat lunak komputer di bidang periklanan dan layanan perdagangan elektronik; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk alat pemurni air; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk alat pemurni udara; Aplikasi perangkat lunak
komputer untuk lemari es; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin pencuci piring; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk monitor-monitor pribadi; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk oven-oven; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk
oven-oven microwave; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk peralatan rumah tangga; Aplikasi perangkat lunak komputer
untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol, dan tablet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk ponsel pintar dan
perangkat seluler di bidang penilaian, perbaikan, layanan pemasangan dan penjualan mobil baru dan/atau bekas, sepeda
motor, kendaraan komersial dan/ atau kendaraan tugas berat serta aksesoris dan suku cadang terkait; Aplikasi perangkat
lunak komputer untuk streaming konten media melalui internet; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk televisi; Aplikasi
perangkat lunak komputer untuk alat penghisap debu; Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pencuci pakaian;
Aplikasi perangkat lunak komputer untuk mesin-mesin pengelolaan pencucian pakaian; Aplikasi perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi perangkat lunak secara lengkap (super app) untuk
layanan komunikasi elektronik, layanan penjualan barang, layanan penjualan jasa, layanan pengantaran barang, layanan
kesehatan, layanan keuangan dan layanan ketenagakerjaan; Aplikasi perangkat lunak terkait infomasi Liga Basket; Aplikasi
perangkat lunak untuk bermain game Liga Basket; Aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler;
Aplikasi perangkat lunak untuk melihat teks, gambar, dan konten multimedia terkait peristiwa, berita, ulasan, cuaca, olah raga,
hiburan, fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu
pengetahuan, teknologi, budaya dan kesejahteraan (wellness) terkini; Aplikasi perangkat lunak untuk telepon bergerak;
Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk komputer, ponsel, tablet, perangkat genggam, kendaraan, dan perangkat
yang mendukung Internet of Things (IoT); Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk melihat kartun elektronik dan
komik elektronik; Aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh untuk telepon seluler; Aplikasi perangkat lunak yang khusus
melakukan transaksi jual-beli emas; Aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pencarian dan perekrutan atlet/ pemain
basket/ pelatih basket; Aplikasi perangkat lunak yang menampilkan manajemen Kekayaan Intelektual; Aplikasi peranti lunak
untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online;
Aplikasi peranti lunak yang dapat diunduh (downloadable) untuk perangkat seluler atau komputer yang menyediakan informasi
yang dapat disesuaikan tentang fungsi dan fitur kendaraan bermotor dan memberikan pengguna kemampuan untuk
mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka pintu kendaraan, memulai atau
mematikan kendaraan, mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli
mesin, tingkat bahan bakar, tekanan ban dan pengisian daya baterai, terhubung ke penasihat di call center, mencari dealer
kendaraan bermotor dan jadwal perawatan dan perbaikan kendaraan bermotor, dan permintaan bantuan di tepi jalan
[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi peranti lunak yang digunakan untuk menyediakan lokasi geografis kendaraan tertentu
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[sehubungan dengan otomobil]; Aplikasi pesan telepon; Aplikasi piranti lunak yang dapat diunduh dengan fitur yang
menampilan database resep untuk peralatan mobile; Aplikasi ponsel; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat
lunak) untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu,
aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Aplikasi ponsel pintar yang dapat diunduh (perangkat lunak), yaitu,
aplikasi untuk mengumpulkan dan menganalisis data terkait kompetisi Liga Basket; Aplikasi program komputer untuk
manajemen usaha peternakan; Aplikasi program untuk melacak operasi mesin pertanian; Aplikasi seluler  yang dapat diunduh
untuk digunakan sehubungan dengan layanan toko ritel; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk memutar video secara
offline dengan pemutar bawaan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengelola unduhan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh semua
item format; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video besar dalam kartu memori dengan kecepatan tinggi;
Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh video dari situs web; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
mengunduh video dilatar belakang, dalam sekumpulan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk mengunduh, menjeda dan
melanjutkan mengunduh video; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyediakan akses ke informasi perawatan
kesehatan dan profesional perawatan kesehatan, dan untuk memungkinkan pemeriksaan dan konsultasi jarak jauh dengan
dokter dan profesional perawatan kesehatan; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menyimpan file yang diunduh dalam
folder yang dilindungi kata sandi; Aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk merencanakan perjalanan, menerima informasi
perjalanan, cuaca, medis, keselamatan, kesehatan, dan keamanan, menerima peringatan keamanan, dan alat konverter mata
uang; Aplikasi seluler yang dapat diunduh yang digunakan untuk pengiriman dan distribusi konten hiburan audio, video dan
multimedia termasuk teks, data, gambar, audio, video dan file audiovisual.; Aplikasi sistem informasi untuk mengatur,
mengawasi dan mengendalikan serta melakukan transaksi BBM; Aplikasi telepon genggam untuk kebutuhan transaksi
perbankan; Aplikasi telepon genggam yang diperuntukkan bagi broker/pialang asuransi untuk memberikan penawaran
asuransi, pengikatan polis asuransi dan menghasilkan dokumen polis asuransi; Aplikasi telepon seluler (perangkat lunak);
Aplikasi telepon yang dapat diunduh; Aplikasi transaksi emas secara real time; Aplikasi untuk memantau perkembangan data
informasi dengan laporan-laporan berbentuk tabel maupun grafik; Aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk
pendidikan bisnis dan jaringan bisnis; Asisten digital pribadi; Audio crossover; Audio video visual; BATERAI JAM TANGAN;
BIOS (sistem input output dasar) yang dapat diunduh bios program komputer; Bagian, perlengkapan dan aksesoris untuk
kacamata, kacamata pelindung dengan bingkai plastik atau karet yang pas di wajah untuk melindungi mata dan kacamata
pelindung dari sinar matahari, termasuk, tempat, rantai, tali, bingkai, pita dan pengikat pendukung; Bagian-bagian untuk
kacamata; Bahan untuk listrik utama [kawat, kabel]; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk disk yang sudah terekam untuk
mengajari bahasa; Bahan-bahan pendidikan dalam bentuk pita yang sudah terekam untuk mengajari bahasa; Bahan-bahan
pendidikan dalam bentuk program komputer untuk mengajari bahasa; Baju Alat Pelindung Diri; Baju balap mobil tahan api
untuk tujuan keamanan; Baliho LED; Baliho neon box; Bank Daya (Pengisi daya Baterai); Bank data; Barang virtual yang
dapat diunduh dan direkam- yaitu- program komputer yang menampilkan pakaian- alas kaki- ikat pinggang- tutup kepala- tas-
tas olahraga- ransel- casing komputer dan telepon yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi- tas untuk membawa barang
elektronik- dompet- tas tangan- tas tangan kecil- dompet kecil- koper- tas kantor- aksesoris rambut- kacamata- perhiasan- jam
tangan- instrumen kronometrik- kain linen untuk rumah- karya seni- peralatan makan- karpet- furnitur- permainan dan mainan
untuk digunakan di metaverse dan lingkungan virtual online lainnya; Batang leveling; Batang tubuh untuk mikroskop (tabung
lensa), bukan untuk keperluan medis; Baterai; Baterai aliran cair yang digunakan untuk penyimpanan massal energi dari
infrastruktur listrik; Baterai dan sel baterai; Baterai laut; Baterai listrik untuk peralatan pernapasan; Baterai listrik untuk
peralatan pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai lithium polimer (Li-Po); Baterai
penyimpanan timbal-asam untuk kendaraan listrik; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai tambahan untuk smartphone;
Baterai telepon seluler; Baterai untuk alat berat; Baterai untuk alat elektronik; Baterai untuk alat penguap; Baterai untuk drone;
Baterai untuk kendaraan udara; Baterai untuk pakaian yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk penyedot debu; Baterai
untuk peralatan konstruksi; Baterai untuk peralatan olahraga; Baterai untuk peralatan pernapasan; Baterai untuk peralatan
pernapasan untuk pasien dengan pelembab gas pernapasan terintegrasi; Baterai untuk rompi yang dipanaskan dengan listrik;
Baterai untuk sarung tangan yang dipanaskan dengan listrik; Baterai untuk senter; Baterai untuk sepatu bot yang dipanaskan
dengan listrik; Baterai untuk sepeda listrik; Baterai untuk telepon genggam; Baterai untuk telepon tanpa kabel; Baterai untuk
traktor beroda; Baterai untuk truk; Baterai, listrik, untuk kendaraan; Baterai, listrik, untuk telepon seluler, telepon pintar dan
tablet komputer; Beacon perangkat nirkabel energi rendah; Bel pintu listrik; Bel pintu pintar; Bingkai kacamata; Bingkai
pendukung busbar; Bingkai untuk kacamata; Bingkai, tali, rantai, kotak dan sarung untuk kacamata hitam; Bingkai-bingkai
gambar digital untuk menampilkan gambar-gambar, klip-klip video dan musik digital; Booster antena; Braket untuk ponsel;
Braket untuk proyektor; Breket televisi; Buku catatan elektronik; CD; CD dan DVD yang menampilkan suara dan video di
bidang musik; CD digital; CD pra rekam yang menampilkan film fantasi permainan fantasi dan atau kartun fantasi dan musik;
CD yang direkam sebelumnya; CD yang menampilkan musik; CD yang menampilkan musik dan pertunjukan musik; CD, CD-
ROM, DVD dan media lain untuk merekam atau menyimpan perangkat lunak; CD, DVD, CD-ROM, yang telah direkam
sebelumnya, dengan menampilkan kartun animasi dan komik animasi; CD, DVD, dan media perekaman digital lainnya; CD,
DVD, rekaman vinil, dan kaset audio pra-rekaman yang menampilkan musik; CD-Is [compact disc interactive]; CD-Is yang
sudah direkam sebelumnya [compact disc interactive]; CD-ROM kosong untuk merekam suara atau video; CD-ROM yang
berisi direktori telepon elektronik; CD-ROM yang direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; CD-
ROM yang direkam sebelumnya; CD-ROMs; CDRW (Compact disc - rewritable); CINCIN TERA; Cakram audio/video dan pita
audio/video yang direkam dengan musik, film, animasi, drama, olahraga; Cakram cermin pemantul untuk dipakai guna
mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM,
DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang animasi; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC,
cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk penggunaan di bidang gambar; Cakram
magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM, DVD-RAM yang disandikan untuk
penggunaan di bidang musik; Cakram magnetik, pita magnetik, kartu IC, cakram optik, kartrid ROM, CD-ROM, DVD-ROM,
DVD-RAM yang disandikan untuk program perangkat lunak komputer; Cakram optic yang telah direkam sebelumnya (audio,
video); Cakram optik untuk musik yang telah direkam sebelumnya; Cakram padat video (VCD); Cakram video kompak dengan
gambar bergerak yang direkam/video compact discs dengan gambar bergerak yang direkam; Cakram yang memuat program
komputer; Cantelan Kamera; Capacitor discharge ignition (CDI); Card reader untuk kartu magnetik; Casing (wadah) dari kulit
untuk komputer tablet; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon genggam; Casing (wadah) dari kulit untuk telepon pintar;
Casing komputer; Catatan LP; Catu daya AC / DC; Catu daya input DC; Catu daya penstabil tegangan; Catu daya tegangan
rendah; Catu daya yang portable (baterai isi ulang); Cawan petri untuk penggunaan laboratorium; Cermin reflektif untuk
mencegah kecelakaan; Chat dan email application ( software); Chip DNA; Chip elektronik untuk pembuatan sirkuit terpadu;
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Chip komputer di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika  asam nukleat; Chip prosesor semikonduktor;
Chips/ kepingan komputer dengan piranti lunak yang ditanamkan untuk mengalihkan aplikasi; Cincin adaptor untuk
melekatkan benda ke kamera; Cincin pegangan pada telepon pintar; Computer programs for communication devices; Control
Panel Mesin Kompresor dan Vakum; DTG printer; DVD; DVD (Digital Versatile Discs); DVD dan disk kompak yang telah
direkam terlebih dahulu menampilkan informasi dalam bidang permainan komputer; DVD dan media perekaman digital
lainnya; DVD dan media pra-rekaman digital yang menampilkan konten hiburan; DVD interaktif; DVD kebugaran yang direkam
sebelumnya; DVD konten musik yang telah direkam sebelumnya; DVD kosong; DVD latihan yang direkam sebelumnya; DVD
pra rekam yang menampilkan film fantasi permainan dan atau kartun fantasi; DVD pra-rekam yang berisi serial televisi; DVD
yang direkam sebelumnya; DVD yang direkam sebelumnya menampilkan musik; DVD yang menampilkan musik dan
pertunjukan musik; Dekoder kode batang; Die prosesor kemasan dan casing; Dinding sentuh digital; Diseq swith (Digital
Satellite Equipment Control) yaitu alat kontrol peralatan Satelit Digital; Disk audio, pita dan piringan hitam yang telah terekam
sebelumnya berupa musik dan hiburan; Disk drive eksternal pada komputer; Disk komputer; Disk perekaman video; Disk
rekaman, yaitu, disk audio dan video yang menampilkan rekaman suara musikal; Display listrik; Dokumen elektronik, direkam;
Dompet elektronik yang dapat digunakan untuk melakukan transaksi pembayaran; Dompet elektronik yang dapat diunduh;
Drive CD untuk komputer; Drive CD-ROM; Drive DVD; Drive memori flash USB (universal serial bus); Driver komputer; Drone;
Dudukan alarm dan video kamera; Dudukan braket untuk kamera; Dudukan kacamata; Dudukan mikroskop operasi/bedah,
bukan untuk keperluan medis; Dudukan untuk peralatan fotografi; Earphone nirkabel; Elektro fusion fitting; Elektronik handy
talkie; Encoders; File audio yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File digital
yang dapat diunduh; File gambar musik audio video dan multimedia yang diautentikasi oleh non-fungible token (NFT); File
gambar/imej yang dapat diunduh yang berisi karya seni, teks/pesan, audio, video, permainan dan tautan Web Internet yang
berhubungan dengan kegiatan-kegiatan olahraga dan budaya; File multimedia yang dapat diunduh berisi audio yang
diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File multimedia yang dapat diunduh berisi karya seni yang
diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File multimedia yang dapat diunduh berisi teks yang
diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File multimedia yang dapat diunduh berisi video yang
diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File musik yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token
yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; File suara yang dapat diunduh atau direkam yang mereproduksi kebisingan latar
belakang; File video yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; Film dan gambar
animasi yang dapat diunduh; Film dan video yang dapat diunduh dari internet, film (movies) yang dapat diunduh dari internet;
Film kartun animasi; Film sinar-X, terbuka; Film sinematografi terbuka; Film slide terbuka; Film yang dapat diunduh; Film yang
mengandung bahan-bahan pendidikan yang terekam; Film-film bioskop yang diexpose; Filter pernapasan wajah selain untuk
pernapasan buatan; Filter untuk peralatan fotografi; Fiting listrik; Flasher; Flasher Relay; Foto digital yang dapat diunduh; Foto-
foto X-ray, selain untuk keperluan medis; Gambar untuk kupon yang dapat diunduh; Gambar, video, arsip, dokumen dan imej
yang diunduh dari internet; Gelang lengan khusus diadaptasi untuk perangkat elektronik pribadi, yaitu, untuk smartphones;
Gelang untuk pemutar media elektronik portabel; Gelang yang mempunyai koneksi; Gelang-gelang yang mengkomunikasikan
data ke personal digital assistant, telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer pribadi melalui
situs internet dan jaringan-jaringan komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Gepyok karet pemadam api; Gerbang Internet
of Things [IoT]; Gerbang jaringan nirkabel dan kabel; Gigabit interface converter (GBIC) modul; Gigabit router; Harnes kawat
kelistrikan untuk mobil; Headphone dan sumbat telinga (ear buds); Headphone nirkabel; Headset amplifier dengan fitur audio
link ke smartphones; Headset komunikasi; Headset realitas campuran; Headset telepon dan komputer; Headsets untuk
telepon genggam; Helm khusus latihan olahraga kriket; Helm olahraga; Hiasan pelindung saklar listrik; Hub USB;
Hydrosubmote (3000M water deliver/fire) yaitu suatu alat pemadam jarak jauh, kira-kira 3000M; Hygrosta; I-Ring untuk ponsel
genggam; Instalasi alarm yang menyediakan pengintai dengan notifikasi otomatis melalui sinyal dari berbagai sensor;
Instrumen Pemantauan; Instrumen dan peralatan navigasi elektronik; Instrumen komunikasi elektronik dan optik, yaitu penguji
gelombang cahaya dan multimeter gelombang cahaya; Instrumen komunikasi optik; Instrumen pendidikan matematika untuk
sekolah dasar; Instrumen pengambilan data; Instrumen pengujian dan pengukuran elektronik, yaitu voltmeter dan unit
pengukur sumber; Instrumen-instrumen sel fotovoltaik untuk mengubah panas matahari menjadi listrik; Instrumentasi dan alat
ukur, yaitu digitizer; Interfon; Inverator; Inverter; Inverter AC / DC; Inverter DC / AC; Inverter untuk catu daya; Inverter yang
digunakan pada pembangkit tenaga surya; Jack penghubung antara satu alat ke alat lainnya; Jam pasir; Jam pasir [alat
pengukur waktu]; Jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi bergerak; Jam tangan gelang dan gelang tangan yang
mengomunikasikan data ke asisten digital pribadi ponsel pintar dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan jaringan
komunikasi komputer dan elektronik lainnya; Jam tangan pintar (pengolahan data); Jam tangan pintar yang digunakan pada
pergelangan tangan yang memiliki tampilan sebagai telepon, perangkat lunak dan layar yang menampilkan, mengirimkan dan
menerima teks/pesan, email-email, data dan informasi; Jam tangan pintar yang mempunyai fungsi radio pengawasan; Jam-
jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal elektronik seperti telepon-telepon
pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Jam-jam tangan yang dilengkapi kamera dan alat pemutar MP3,
dan yang mengkomunikasikan data ke telepon-telepon pintar dan PDAs; Jasa valuasi keuangan; Jendela mobil depan dan
belakang; KISI KISI AKI (ACCU); KONTAK KONTAK LISTRIK; KONTRAKTOR; KOTAK MCB; KWH METER; Kabel Antena;
Kabel Arde; Kabel Busi; Kabel Generator; Kabel HDMI; Kabel HDTV; Kabel High definition interface (HDMI); Kabel Listrik
Tahan Api; Kabel Listrik Tegangan Menengah; Kabel Listrik Tegangan Tinggi; Kabel Listrik Tegangan rendah; Kabel Listrik
Untuk Pertambangan; Kabel Pengendali; Kabel USB; Kabel USB untuk ponsel; Kabel USB untuk ponsel selular; Kabel audio;
Kabel audio penghubung jarak panjang; Kabel cdi; Kabel daya dan konektor kabel; Kabel daya untuk perangkat elektronik
yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Kabel daya untuk untuk rokok elektronik; Kabel ekstensi speaker; Kabel las
listrik; Kabel listrik; Kabel listrik dan elektronik untuk peralatan komunikasi audio dan video, dan manual instruksi yang dapat
diunduh untuk peralatan komunikasi audio dan video; Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Kabel pengisi daya
listrik; Kabel serat optik; Kabel yaitu kabel elektronik dan kabel sambungan; Kabel-kabel elektrik datar yang lentur; Kabinet
Pelindung Biologis; Kaca mata pintar (pengolahan data); Kacamata 3D; Kacamata Perlindungan; Kacamata anti silau;
Kacamata dengan fungsi komunikasi nirkabel; Kacamata dengan resep; Kacamata pelindung; Kacamata pintar; Kacamata
pintar dengan kemampuan audio kabel dan nirkabel; Kacamata realitas campuran; Kacamata renang; Kacamata tiga dimensi
sebagai pesawat penerima siaran televisi; Kacamata untuk mengaktifkan realitas virtual realitas tertambah dan pengalaman
dunia realitas campuran; Kacamata untuk pengendara motor; Kacamata video digital; Kamera 35mm; Kamera CCTV; Kamera
bongkar pasang; Kamera cetak digital; Kamera dengan perangkat lunak penditeksi; Kamera digital (SLR); Kamera digital
kompak; Kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; Kamera pada dasbor; Kamera panoramic;
Kamera pengintai pintar; Kamera untuk berbagai kegunaan; Kamera untuk mendapatkan hasil foto dan video yang lonjong
dan imersif; Kamera untuk menghasilkan gambar pandangan 180, 360 derajat dan sangat lebar; Kamera yang berisi sensor
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gambar linier; Kamera-kamera komputer pribadi; Kamera-kamera pemantau jaringan untuk pengawasan; Kamera-kamera
untuk konferensi melalui video; Kantong kacamata; Kartu PC; Kartu SIM; Kartu SIM (Subscriber Identification Module) untuk
perangkat berkemampuan internet of things (IOT); Kartu USB; Kartu chip elektronik yang dikodekan berisi pemrograman yang
digunakan untuk sekuensing DNA; Kartu debet (bermagnetik); Kartu dengan  sirkuit terintegrasi di bidang sekuensing,
genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Kartu elektronik dan identifikasi magnetik yang digunakan untuk
layanan pembayaran; Kartu hadiah yang berkode magnetik; Kartu identifikasi yang dikodekan secara magnetis; Kartu identitas
biometrik; Kartu identitas magnetik; Kartu identitas, magnetik; Kartu kredit; Kartu kredit dan kartu debit yang dikodekan; Kartu
kredit dikodekan tidak mengandung magnet; Kartu kredit, kartu debit, kartu tunai, kartu kunci dan kartu telepon prabayar yang
dikodekan secara magnetis; Kartu loyalti yang berkode magnetik; Kartu magnetik atau bersandi; Kartu magnetik berkode;
Kartu memori Digital [SD] aman; Kartu pembayaran; Kartu pembayaran magnetik; Kartu penyimpanan; Kartu perbankan,
dikodekan atau magnetik; Kartu pintar [kartu sirkuit terpadu]; Kartu pintar/mutakhir (kartu sirkuit terpadu); Kartu port USB;
Kartu pra-pembayaran yang dikodekan secara magnetis; Kartu susunan video grafis; Kartu telepon; Kartu yang disandikan,
yaitu kartu kredit, kartu debit, kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; Kartu, disk, kaset, kabel, catatan, microchip dan sirkuit
elektronik, semua untuk mencatat dan transmisi data; Kartu-kartu chip elektronik bersandi untuk meningkatkan kualitas
gambar televisi; Kartun animasi yang direkam pada DVD, CD dan file video yang dapat diunduh dan sebagai bagian dari
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; Kartu  berkode magnetik yang diprogram khusus berhadiah (reward) untuk
para pelanggan setia; Kas register, perangkat untuk menghitung; Kaset audio menampilkan suara menenangkan hidup; Kaset
audio yang menampilkan hiburan musik dan musik; Kaset yang direkam (bukan untuk musik); Kasing DVD; Kasing pengisi
daya nirkabel untuk digunakan dengan komputer komputer tablet perangkat seluler dan telepon seluler; Kasing ponsel; Kasing
tali pengikat gelang tangan dan lengan untuk perangkat pemantauan elektronik; Kasing telepon selular; Katup penguat suara;
Katup, Instrumentasi dan Sistem Pemantauan Korosi; Kawat dan kabel untuk pengisi listrik kamera; Kawat-kawat dan kabel-
kabel listrik; Kawat-kawat yang disekat; Kbel Listrik Instrumen; Kemasan baterai ukuran besar; Kendali jarak jauh untuk
peralatan komunikasi audio dan video; Kesing untuk membawa computer; Keyboard komputer, perlengkapan joystik
komputer, bantalan mouse, mouse komputer, stylus komputer, stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh, kotak CD, kotak
pembawa komputer, sarung pelindung untuk laptop dan komputer tablet, sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer,
semua yang berkaitan dengan bola basket; Keyboard untuk ponsel; Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak (SDK);
Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak computer (SDK); Kit/perangkat untuk pengembangan piranti lunak yang
dapat diunduh (SDK); Klip audio, klip video dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Komplotan XY;
Komponen dan kelengkapan listrik untuk kendaraan darat, mesin, dan peralatan, yaitu, amplifier untuk komunikasi nirkabel,
antena, dan baterai; Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem untuk komunikasi nirkabel antar perangkat, yaitu,
untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya;
Komponen-komponen elektronik, perangkat, dan sistem yang memungkinkan komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan
posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan komunikasi lainnya yang memanfaatkan
teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita lebar ultra dan sistem penentuan posisi
pita lebar ultra; Komputer; Komputer dan perangkat periferal komputer; Komputer genggam; Komputer layar sentuh; Komputer
navigasi mobil; Komputer tablet digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat
pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi
pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan
listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Komputer terpasang untuk mobil; Komputer untuk pemrosesan dokumen;
Komputer yang dipasang secara terintegrasi pada objek bergerak dan register elektronik; Komputer-komputer papan tulis
elektronik interaktif; Komunikasi optik; Konektor ponsel untuk kendaraan; Konektor, terminal, dan kontrol elektronik; Kontaktor
daya; Konten audio, video, dan multimedia yang direkam sebelumnya; Konten media digital yang dapat diunduh menjadi video
rumahan; Konten terekam; Kontrol pengering; Konverter DC / AC; Konverter DC / DC; Konverter arus (listrik) pada energi
matahari; Konverter fotoelektrik; Konverter mata uang genggam elektronik multibahasa; Konverter mata uang ukuran saku
elektronik multibahasa; Kotak Konverter; Kotak juke musikal; Kotak kaca mata dan kaca mata pelindung matahari; Kotak
listrik; Kotak meteran air; Kotak set-top (penerima sinyal digital); Kotak speaker; Kotak untuk pengeras suara; Kotak untuk
telepon seluler; Kotak untuk terminasi optik; Kotak yang dilengkapi dengan peralatan pembedahan (mikroskopi), bukan untuk
keperluan medis; Kotak, tali dan rantai kacamata; Kunci akses yang dikontrol secara elektronik; Kunci pintu pintar; Kunci
transponder; Kunci web USB; Kunci web USB untuk meluncurkan URL situs web yang diprogram sebelumnya secara
otomatis; Kupon elektronik; LAMPU BLITZ; LAMPU PEMOTRETAN (FOTOGRAFI); LCD multifungsi penganalisis kualitas
jaringan daya; LCD untuk peralatan telekomunikasi dan elektronik; LED display dengan layar sentuh; LED videotron; Laci
uang bagian dari mesin kasir (cash drawer); Lampu Mercusuar; Lapisan film pelindung dalam bentuk kristal cair untuk telepon
pintar; Lapisan film pelindung yang diadaptasikan untuk layar kamera; Laporan  elektronik  yang dapat diunduh di bidang
sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Laser bukan untuk penggunaan medis, mikroskop;
Layar LED; Layar LED untuk laptop; Layar LED yang menampilkan teks yang berjalan (running text) dan video; Layar OLED;
Layar Proyeksi Gantung; Layar QLED; Layar atau alat tambahan yang menghadap ke pelanggan; Layar dengan motor
elektrik; Layar dengan penopang tiga kaki; Layar elektronik; Layar sentuh; Layar tampilan komputer; Layar tampilan video
pribadi; Layar tampilan visual dalam bentuk komputer, monitor komputer dan televisi; Lensa; Lensa untuk memperbaiki
penglihatan [optik]; Lubang intip pintar; METERAN ROLL; MISTAR TUKANG KAYU; MULTI TESTER LISTRIK; Masker
pelindung untuk pengendara; Masker pelindung wajah (topeng); Materi digital, yaitu, arsip audio, arsip video dan arsip grafik
pra-rekam untuk digunakan pada perangkat nirkabel; Materi pendidikan dan pengajaran bahasa yang dapat diunduh tersedia
melalui Internet, telepon seluler, jaringan komputer global atau perangkat nirkabel; Media digital, yaitu, DVD yang direkam
sebelumnya, rekaman audio dan video yang dapat diunduh, dan CD yang menampilkan dan mempromosikan musik dan
hiburan musik; Media elektronik bukan musik yang direkam sebelumnya (selain perangkat lunak komputer); Media elektronik
yang menampilkan program permainan komputer; Media perekaman dan penyimpanan digital atau analog kosong; Media
yang direkam dan dapat diunduh; 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 yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi
seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti, menganalisa, membandingkan, menjual, dan
membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global, dan jaringan telekomunikasi nirkabel.; Meja
kerja steris untuk Penanaman; Mekanisme kontrol untuk mesin, engine, atau motor; Mengatur dan mengelola promosi
pemasaran untuk orang lain; Mesin Alarm untuk menjaga rumah dari kemalingan; Mesin cetak dokumen yang digunakan
dengan komputer; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran konsentrasi dan
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kualitas ozone; Mesin dan instrumen pengukur atau uji coba yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan cairan;
Mesin dan instrument optik; Mesin dan instrument pengukuran atau pengujian; Mesin dan peralatan radio suar; Mesin fotokopi;
Mesin hitung dan peralatan pemrosesan data; Mesin hitung, peralatan pemrosesan data dan komputer; Mesin inspeksi sidik
jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; Mesin kiosk; Mesin navigasi LORAN; Mesin pelurusan roda
kendaraan 3 dimensi (3D Wheel Alignment); Mesin pembayaran; Mesin pembelajaran; Mesin pemutaran dan perekam suara
dan video; Mesin pengeditan untuk sinematografi; Mesin pengenal mata uang; Mesin penghitung elektronik, perlengkapan
pengolah data elektronik, peralatan pemroresan data elektronik, komputer; Mesin untuk transaksi bank; Meter peningkat
suara; Meter refleksi penentu waktu optikal; Meteran energi digital; Meteran yang terpasang pada kendaraan; Microdisplays
yaitu tampilan video yang dipasang di kepala dan tampilan video dekat mata; Mikroarray DNA untuk penggunaan
laboratorium; Mikroprosesor; Mikroprosesor  di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat;
Mikroprosesor digital dan optikal; Mistar bujur sangkar untuk mengukur; Mistar geser; Mistar/meteran [alat ukur]; Mobile game
software; Model tiga dimensi untuk tujuan pendidikan (aparat pendidikan); Modul-modul daya; Modul-modul untuk pembangkit
daya fotovoltaik; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; Monitor televisi; Monitor-monitor jaringan dalam bentuk server
perangkat keras pada akses jaringan; Monitor-monitor komputer untuk konferensi melalui video; Monitor-monitor untuk
komputer; Monitor-monitor yang menampilkan informasi komersial; Monopod digunakan untuk mengambil foto yang diletakkan
pada smartphone atau kamera yang berada di luar jangkauan normal tangan; Mouse (Alat pengolah data); Mouse komputer;
Multimeter digital; Musik yang dapat diunduh; Nada dering yang dapat diunduh untuk telepon selular, telepon pintar, asisten
digital pribadi (PDA); Nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan perangkat
nirkabel; Notepads elektronik (ENote); ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi sebagai tempat pengaman sambungan
kabel optic sekaligus pemisah kabel; OTG (Alat untuk menggunakan usb atau flashdisk pada handphone); Optik tampilan
mata dekat yaitu layar tampilan video untuk dipasang di dekat mata pengguna dan lensa untuk menampilkan gambar kepada
pengguna; Organizer data pribadi elektronik genggam; Organizer pribadi elektronik; Otomatisasi rumah dan perangkat lunak
integrasi perangkat rumah; Outlet daya listrik; PC tablet; PENGUKUR ASAM UNTUK BATERAI; PENGUKUR KEKENTALAN;
Pakaian kontrol kebakaran dan pakaian perlindungan terhadap api untuk industri balap olahraga motor, yaitu—kemeja dan
celana dalam, celana panjang, kemeja, jaket, jas, kaus kaki, sepatu, sepatu bot, helm pengaman, kacamata, topi dan topi;
Pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, listrik statistik dan api, termasuk untuk perlindungan terhadap
panas; Panel Filter Harmonisasi Arus Listrik; Panel Kapasitor Bank; Panel Miniature Circuit Breaker; Panel RCD; Panel
interaktif; Panel komposit aluminum untuk aliran listrik; Panel layar QLED; Panel pengontrol (listrik); Panel tampilan LED;
Panel tampilan elektronik; Papan kontrol elektronik; Papan pemberitahuan elektronik; Papan sirkuit audio-video; Papan sirkuit
yang terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang digunakan untuk mengoperasikan kamera; Papan
tampilan informasi digital; Papan tulis elektronik; Papan tulis interaktif digital; Papan tulis pintar; Partikulat mikro, tag  yang
bersandi yang terbuat dari plastik logam atau silikat untuk digunakan dalam bidang perlabelan pasif, penelusuran atau
pelacakan orang, hewan,  kendaraan, atau barang; Pasokan daya listrik untuk telepon pintar; Pegangan untuk diadaptasikan
pada telepon genggam; Pelacak kebugaran pribadi; Pelampung Tangki Bensin; Pelampung untuk kamera; Pelindung dan
penyangga untuk pemutar musik portabel; Pelindung dan penyangga untuk pemutar musik portabel, tablet elektronik dan
perangkat PDA; Pelindung kamera khusus yang berbentuk selongsong untuk kamera; Pelindung kamera terhadap angin yang
terbuat dari busa; Pelindung layar anti cahaya/sinar biru; Pelindung layar anti silau; Pelindung permukaan jam tangan;
Pelindung tutup kepala; Peluit isyarat; Pemadam api  beroda (troiley units); Pemadam api semi permanen (skil unit);
Pemancar FM; Pemancar Global Positioning System [GPS]; Pemancar dan penerima nirkabel; Pemancar dan penerima suara
dan data; Pemancar telekomunikasi; Pembaca digital; Pembaca kartu USB; Pembaca sidik jari biometrik; Pembakar CD;
Pembakar DVD; Pembawa data magnetik pra-rekam yang menampilkan informasi di bidang layanan perbankan dan finansial;
Pembawa data untuk komputer yang memiliki perangkat lunak yang terekam didalamnya; Pembawa suara; Pemegang
kamera; Pemindai 3D; Pemroses data bioinformatika sequencing (ngs) generasi berikutnya; Pemutar / perekam MP3 dan
perangkat lunak yang terkait dengannya; Pemutar DVD; Pemutar DVD (digital versatile disc); Pemutar MP3; Pemutar dan
perekam CD (compact disc); Pemutar dan perekam DVD; Pemutus Sirkuit Udara; Pena untuk layar sentuh; Penahan pintu
elektrik; Penangkal petir; Pencahayaan dengan penggunaan komputer dan kamera video; Pencatat jarak tempuh untuk
kendaraan; Pencatat waktu untuk operasi bedah; Penerima Global Positioning System [GPS]; Penerima dan monitor televisi;
Penerima dan pemancar radio; Penerima data; Penerima radio; Penerima satelite digital; Penerima sinyal video; Penerima
transmisi satelit digital; Penerima yang dapat digenggam; Penganalisa kelembaban; Pengatur pemindahan arus listrik;
Pengekang kamera; Pengendali faktor daya; Pengendali jarak jauh; Pengendali jarak jauh digunakan untuk instalasi dan
peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal,
bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi
pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Pengendali mikro
untuk tujuan meyediakan verifikasi komponen perangkat tetap dan perangkat lunak; Pengeras suara; Pengeras suara
audio (audio speakers) untuk home theaters; Pengeras suara elektronik; Pengeras suara kecil; Pengeras suara terhubung;
Pengeras suara untuk mobil; Pengeras suara untuk konferensi melalui video; Penggandeng [peralatan pengolah data];
Penggaris/ mistar siku atau kotak untuk mengukur; Penghitung geiger; Penghubung audio; Pengisi Daya untuk baterai rokok
elektronik; Pengisi baterai portabel; Pengisi baterai portabel untuk ponsel; Pengisi baterai yang portabel untuk baterai-baterai
telepon bergerak dan baterai-baterai kamera digital; Pengisi daya; Pengisi daya USB untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; Pengisi daya USB yang disesuaikan untuk soket pemantik rokok pada mobil;
Pengisi daya baterai  untuk telepon genggam; Pengisi daya baterai pipet elektronik; Pengisi daya baterai ponsel; Pengisi daya
baterai ponsel pintar; Pengisi daya baterai ponsel untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk
digunakan dalam kendaraan; Pengisi daya baterai telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; Pengisi daya baterai untuk
ponsel; Pengisi daya baterai untuk telepon seluler; Pengisi daya cepat untuk digunakan didalam mobil; Pengisi daya eksternal
untuk digunakan dengan komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler; Pengisi daya super cepat
(nirkabel); Pengisi daya untuk akumulator listrik; Pengisi daya untuk baterai; Pengisi daya untuk peralatan pernapasan;
Pengisi daya untuk perangkat elektronik; Pengisi daya untuk rokok elektronik; Pengisi daya untuk stasiun pengisian kendaraan
listrik; Pengisi daya usb untuk perangkat elektronik; Pengisi daya usb untuk ponsel; Pengisi daya yang dapat dibawa kemana-
mana; Pengisian adalah singkatan dari perangkat elektronik seluler; Pengontrol Suhu; Pengontrol jaringan komputer;
Pengontrol listrik untuk mengelola energi listrik; Pengontrol pasokan energi listrik; Pengonversi; Pengonversi AC / DC;
Penguat Headset untuk telepon seluler; Penguat headset; Penguat suara; Pengukur amper; Pengukur tanjakan (kompas
inklinasi); Pengukur tekanan sensor level meter tangki air; Pengukur udara; Pengukur waktu dan alat pengaturan; Pengumpul
energi surya untuk pembangkit listrik; Penjepit untuk kamera; Penjepit yang digunakan untuk penghubung kabel; Pensil
pengetesan (pensil uji) untuk elektrik; Penstabil dan penopang komputer  tablet dan ponsel pintar yang dapat disesuaikan;
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Penulis CD-ROM; Penutup pelindung lensa untuk kamera; Penutup untuk telepon; Penyangga diadaptasi untuk komputer
tablet; Penyangga disesuaikan untuk telepon mobil; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan
untuk perangkat elektronik genggam dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk
genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, dan menggabungkan cermin compact; Penyangga tangan, dudukan,
dan dudukan untuk genggaman tangan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu ponsel pintar (smartphone), komputer
tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga tangan, dudukan, dan dudukan untuk genggaman tangan
untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, ponsel pintar [smartphone], komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan
video portabel; Penyangga tangan, penyangga, dan dudukan disesuaikan untuk perangkat elektronik genggam, yaitu, telepon
pintar, komputer tablet, kamera, dan pemutar suara dan video portabel; Penyangga yang diadaptasi untuk komputer, laptop,
dan komputer tablet; Penyanggah Lampu; Peralatan Global Positioning System [GPS]; Peralatan Indikator Angka Acak
Elektronik [ERNIE]; Peralatan WiFi untuk perangkat seluler; Peralatan baku berinduktansi; Peralatan catu daya yang diatur;
Peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; Peralatan dan instrumen pengendali tenaga listrik;
Peralatan dan instrumen untuk mendiagnosa instalasi daya listrik; Peralatan dan instrumen untuk menguji gas, cairan, atau
padatan; Peralatan dan instrumen untuk perekaman, transmisi, penyiaran, penerimaan, penyimpanan, tampilan atau
reproduksi suara, gambar dan data; Peralatan dan perlengkapan  untuk penelitian ilmiah dalam laboratorium  di bidang
sekuensing,  genotip, pengujian genetik, dan genetika asam nukleat; Peralatan dan perlengkapan untuk penelitian ilmiah di
laboratorium,  yaitu pengurut genetika; Peralatan diagnostik untuk mendeteksi pathogen untuk laboratorium atau keperluan
penelitian di bidang sekuensing,  genotip, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Peralatan elektronik digital yang
digunakan pada bagian anggota badan (misal dipergelangan tangan) terutama terdiri dari arloji yang juga menampilkan
telepon, perangkat lunak dan tampilan layar untuk melihat, mengirimkan dan menerima teks/pesan, email-email, data dan
informasi dari telepon pintar, komputer-komputer tablet dan komputer-komputer yang portabel; Peralatan elektronik untuk
mendeteksi logam; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu; Peralatan elektronik untuk transmisi suara atau
gambar; Peralatan elektronik untuk penguji karakteristik dansifat elektromagnetik dari bahan industri; Peralatan foto dan video
interaktif yaitu perangkat keras komputer kios untuk menangkap mengunggah mengedit mencetak dan berbagi gambar dan
video digital; Peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi diagnostik; Peralatan informasi elektronik yang dapat diakses dari
jarak jauh secara online; Peralatan jaringan komunikasi; Peralatan kendali jarak jauh untuk perangkat keras komputer dan jam
tangan pintar yang dapat dipakai; Peralatan kendali listrik tanpa kabel jarak jauh; Peralatan keselamatan yaitu teknologi
penghalang termal yang digunakan pada topi keras dan helm pengaman; Peralatan komunikasi gelombang mikro; Peralatan
komunikasi nirkabel, yaitu, peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, dan pengendali antarmuka nirkabel
untuk komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa,
dan komunikasi lainnya; Peralatan konferensi video, yaitu telepon, speaker, monitor, kamera, headset telepon dan komputer,
penunjuk jarak jauh presenter nirkabel, dan perangkat periferal komputer untuk konferensi dan kolaborasi audio dan video;
Peralatan kontrol jarak jauh; Peralatan kontrol listrik; Peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk meningkatkan efisiensi daya;
Peralatan kromatografi untuk analisa cairan dan gas untuk keperluan industri; Peralatan listrik dan elektronik; Peralatan
memori komputer; Peralatan otomatisasi pada rumah; Peralatan pemantauan; Peralatan pembatal kebisingan dan gema,
yaitu, speaker audio dan headphone pembatal gema; Peralatan pemprosesan  data di bidang sekuensing, genotipe, pengujian
genetik,  dan genetika asam nukleat; Peralatan pemrosesan informasi data; Peralatan pengenalan wajah; Peralatan penghasil
suara dan peredam suara elektronik, penghasil peredam kebisingan, dan unit kontrol elektronik untuk meredam dan
mengontrol suara, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
menghasilkan suara, menghilangkan kebisingan, menghilangkan gema dan meredam suara; Peralatan pengisi daya baterai;
Peralatan penguji elektronik, yaitu meter daya untukpenguji sinyal gelombang mikro dan frekuensi radio; Peralatan pengukur
kekuatan; Peralatan pengukur yang digunakan untuk mengukur ukuran partikel dan penyebaran ukuran partikel; Peralatan
penyimpan energi yang terdiri dari baterai-baterai; Peralatan periferal komputer; Peralatan periferal komputer untuk digunakan
dengan jam tangan pintar yaitu tali jam tangan pintar dan tali jam tangan pintar; Peralatan pribadi yang portabel untuk
merekam, mengorganisir, mentransmisi, memanipulasi, mereview dan menerima teks/pesan, data, gambar-gambar/imej-imej
dan file dalam bentuk audio yang berkaitan dengan kesehatan dan kebugaran tubuh; Peralatan printer
(pencetak)/personalisasi kartu plastik; Peralatan sensor elektronik, kamera, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan
dan pengenalan gerakan tubuh, gerakan wajah dan suara; Peralatan survei untuk keperluan navigasi; Peralatan
telekomunikasi listrik digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih
kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran,
wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk
kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Peralatan telekomunikasi, peralatan komunikasi komputer, termasuk modem radio;
Peralatan telematika, yaitu, perangkat nirkabel yang terdiri dari pemancar [sehubungan dengan otomobil]; Peralatan transmisi
data audio dan video nirkabel, yaitu, perangkat keras komputer dan perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
transmisi atau reproduksi suara atau gambar; Peralatan untuk enkripsi; Peralatan untuk memproduksi, melakukan,
mengalihkan, mengubah, mengatur dan mengendalikan energi listrik; Peralatan untuk memproses pembayaran elektronik,
yaitu
 Mesin pembayaran non tunai menggunakan RFID; Peralatan untuk mengidentifikasi pidato; Peralatan untuk mengontrol
pengoperasian pemanas dan pendingin air; Peralatan untuk mengukur kadar air; Peralatan untuk mengukur konsumsi energi
listrik; Peralatan untuk merekam dan menghasilkan suara untuk pelatihan binatang; Peralatan untuk merekam, menstransmisi
atau mereproduksi suara atau gambar-gambar/imej-imej untuk digunakan pada telekomunikasi; Peralatan untuk merekam,
mentransmisikan atau mereproduksi suara; Peralatan untuk pengiriman data; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk
penelitian genetika dan keperluan  ilmiah; Peralatan untuk pengujian DNA dan RNA untuk tujuan penelitian; Peralatan yang
diaktifkan dengan teknologi pita lebar ultra, yaitu, pembaca dan pemindai; Peralatan-peralatan elektronik dengan fungsi-fungsi
interaktif; Peralatan-peralatan jaringan pada rumah; Peralatan-peralatan pembuatan air murni untuk keperluan laboratorium;
Peralatan-peralatan pembuatan air ultra murni untuk keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk
keperluan laboratorium; Peralatan-peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air murni; Peralatan-
peralatan pengolahan air untuk keperluan laboratorium untuk produksi air ultra murni; Perangkat Lunak computer yang dapat
mengunggah, mengunduh, mengakses, mencatat, menulis, menampilkan, dan menghubungkan; Perangkat Lunak yang dapat
diunduh untuk komputer, seluler, digital portebel, prangkat komunikasi dengan kabel dan tanpa kabel; Perangkat Televisi
Nirkabel yang digunakan untuk mengambil gambar (CCTV); Perangkat antar muka jaringan komputer; Perangkat asisten
personal dalam suatu system lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat atau instrumen dengan fungsi
pengaturan waktu untuk merekam; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pelacakan; Perangkat
atau instrumen dengan fungsi pengaturan waktu untuk pemantauan; Perangkat atau instrumen dengan fungsi pengaturan
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instrumen augmentasi dan koreksi optik; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam atau menampilkan jarak yang dicakup selama pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk
mengkalkulasi, memantau, merekam atau menampilkan tujuan pelatihan berdasarkan pelatihan sebelumnya; Perangkat
dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan konsumsi kalori;
Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan kualitas
istirahat dan pola tidur.; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau
menampilkan langkah berjalan atau berlari; Perangkat dengan fungsi pengukuran waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau,
merekam, atau menampilkan tingkat pelatihan dibandingkan dengan tujuan pelatihan; Perangkat dengan fungsi pengukuran
waktu dan untuk mengkalkulasi, memantau, merekam, atau menampilkan waktu tanpa aktivitas fisik; Perangkat distribusi daya
optik gelombang waveguide terintegrasi berbasis kuarsa; Perangkat elektronik atau perangkat lunaknya untuk digunakan
dalam mentransmisikan data dan/atau suara melalui jaringan nirkabel atau kabel; Perangkat elektronik digital portabel
genggam dan pribadi untuk merekam mengatur mengirim memanipulasi meninjau dan menerima teks data dan file digital;
Perangkat elektronik digital portabel genggam dan pribadi untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi meninjau
dan menerima teks data dan file digital; Perangkat elektronik digital yang dapat dikenakan terutama terdiri dari perangkat lunak
untuk peringatan pesan email dan pengingat dan untuk merekam mengatur mentransmisikan memanipulasi meninjau dan
menerima teks data audio gambar dan file digital serta layar tampilan; Perangkat elektronik digital yang dapat dikenakan yaitu
kacamata kacamata dan headset; Perangkat elektronik digital yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke
internet, untuk mengirim, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, dan data digital lainnya; Perangkat
elektronik multifungsi untuk menampilkan, mengukur dan mengunggah informasi ke Internet termasuk waktu, tanggal, detak
jantung dan tubuh penentuan posisi global, arah, jarak, ketinggian, kecepatan, langkah yang diambil, kalori yang terbakar,
informasi navigasi, informasi cuaca, suhu, kecepatan angin dan deklinasi detak jantung dan tubuh, ketinggian dan kecepatan;
Perangkat elektronik multifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah ke Internet informasi termasuk waktu,
tanggal, detak jantung, penentuan posisi global, arah, jarak, ketinggian, kecepatan, langkah yang diambil, kalori yang terbakar,
informasi navigasi, perubahan detak jantung, tingkat aktivitas, jam tidur, kualitas tidur dan alarm bangun senyap; Perangkat
elektronik mutifungsi untuk menampilkan, mengukur, dan mengunggah informasi ke Internet; Perangkat elektronik pribadi
yang digunakan untuk melacak sasaran dan statistik kebugaran (fitness); Perangkat elektronik untuk buaian bayi; Perangkat
elektronik untuk mendeteksi sistem kebocoran yang mampu mendeteksi kebocoran cairan dengan sensor kabel atau probe
dengan cara pemantauan jarak jauh dengan perangkat lunak pemantauan berbasis web; Perangkat elektronik yang dapat
dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang, dan gelang tangan yang terdiri dari perangkat lunak yang mengomunikasikan data ke
asisten digital pribadi, ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan komputer lain serta jaringan
komunikasi elektronik; Perangkat getaran pensinyalan hewan untuk mengarahkan ternak; Perangkat ilmiah; Perangkat ilmiah
untuk anak-anak berupa aparat instruksi; Perangkat ilmiah untuk anak-anak berupa aparat mengajar; Perangkat informasi
dalam suatu sistem lengkap yang dapat dikendalikan oleh suara; Perangkat keras USB; Perangkat keras dan perangkat  lunak
komputer untuk digunakan  di bidang sekuensing,  genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat keras
dan perangkat  lunak komputer untuk menganalisis  data sekuensing di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan
genetika asam nukleat; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam operasi dan kontrol keamanan
rumah dan sistem pemantauan; Perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menganalisis data sekuensing generasi
berikutnya (NGS) di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Perangkat keras dan
perangkat lunak komputer untuk pengenalan gambar untuk keamanan dan pengawasan; Perangkat keras dan perangkat
lunak sebagai penyimpanan basis data untuk kegiatan jual beli dan pembayaran; Perangkat keras dan perangkat lunak untuk
melihat gambar virtual dalam menciptakan realitas virtual augmented dan campuran; Perangkat keras dan perangkat lunak
untuk mengoperasikan perangkat sensor; Perangkat keras komputer (sistem komputer); Perangkat keras komputer dan
perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk telekomunikasi, konferensi jarak jauh dan konferensi video,
komunikasi audio, video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan
komputer peer-to-peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat
keras komputer dan perangkat periferal komputer; Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer untuk
integrasi teks, audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak kedalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia;
Perangkat keras komputer dan program perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk integrasi teks,
audio, grafik, gambar diam dan gambar bergerak ke dalam pengiriman interaktif untuk aplikasi multimedia; Perangkat keras
komputer dan sistem perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi, tele-konferensi dan video konferensi, komunikasi audio,
video dan data antar komputer melalui jaringan komputer global, jaringan komputer area luas, dan jaringan komputer peer to
peer dengan memanipulasi dan mengendalikan gambar dari kamera web dan kamera digital; Perangkat keras komputer
digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat,
bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari
instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser
sabun otomatis; Perangkat keras komputer realitas campuran; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil
elektrokardiogram; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam mengambil pengukuran; Perangkat keras komputer
untuk digunakan dalam mengukur irama jantung; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan
komputasi awan yang aman; Perangkat keras komputer untuk digunakan dalam menyediakan komputasi environment (area
memori komputer) yang aman; Perangkat keras komputer untuk komputasi; Perangkat keras komputer untuk komputasi awan;
Perangkat keras komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat keras komputer untuk komputasi
melalui jaringan global dan lokal; Perangkat keras komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; Perangkat keras komputer
untuk menampilkan data dan video; Perangkat keras komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat keras komputer
untuk penyimpanan data; Perangkat keras komputer yang dapat dipakai; Perangkat keras komputer, komputer tablet,
peralatan telekomunikasi listrik, pengendali jarak jauh, aplikasi perangkat lunak, perangkat lunak komputer, perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh, yang digunakan untuk instalasi dan peralatan
sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi,
instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran,
pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat keras untuk
mendeteksi obyek, gerakan tubuh pengguna dan perintah; Perangkat keras untuk pemrosesan dokumen; Perangkat keras
untuk penyimpan data  untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Perangkat keras yang menyimpan data sekunder dan berisi
piringan magnetis yang portabel (portable hard disk drives); Perangkat komputasi yang dapat dikenakan terutama terdiri dari
perangkat lunak dan layar tampilan untuk koneksi ke komputer komputer tablet perangkat seluler dan ponsel untuk
memungkinkan realitas virtual realitas tertambah dan pengalaman dunia realitas campuran; Perangkat komunikasi nirkabel

Halaman 887 dari 1012



untuk transmisi suara, data, gambar, audio, video, dan konten multimedia; Perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi
suaro, data, atau gambar; Perangkat komunikasi visual digital; Perangkat komunikasi yang dapat dipakai dalam bentuk jam
tangan, gelang; Perangkat komunikasi yang portabel, yaitu gagang telepon (handsets), alat komunikasi (walkie-
talkies), telepon-telepon satelit dan personal digital assistants [PDA]; Perangkat laboratorium untuk mendeteksi urutan genetik;
Perangkat layar tampilan yang dipasang di kepala dan bagian komponennya yaitu kartu tampilan video; Perangkat listrik yang
mengubah antara sinyal seimbang dan sinyal tidak seimbang; Perangkat lunak BIOS [sistem input / output dasar]; Perangkat
lunak akuntansi; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk aplikasi seluler yang dapt diunduh, diunggah, dilihat, ditulis,
menghubungkan, dan mencari informasi lainnya; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk asisten digital pribadi; Perangkat
lunak aplikasi komputer untuk digunakan sehubungan dengan mengonfigurasi dan mengontrol perangkat keras komputer
yang dapat dikenakan dan periferal komputer yang dapat dikenakan; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk menyematkan
browser web, interfase dengan penyimpanan kunci perangkat keras yang aman, dan melaksanakan transaksi yang diusulkan
melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk
pengumpulan dan verifikasi informasi pengguna untuk membuat akun blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi).; Perangkat lunak aplikasi komputer untuk penyediaan keamanan, otomatisasi, fasilitasi, dan enkripsi
komunikasi, proses bisnis, dan transaksi keuangan menggunakan sistem kontrak pintar, blockchain (sistem pencatatan
transaksi digital yang terdesentralisasi), dan teknologi buku besar yang didistribusikan.; Perangkat lunak aplikasi komputer
yang dapat diunduh untuk kacamata pintar sistem tampilan dekat mata dan tampilan yang dipasang di kepala untuk
komunikasi dengan kacamata pintar lainnya sistem tampilan dekat mata dan tampilan yang dipasang di kepala; Perangkat
lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk kacamata pintar sistem tampilan dekat mata dan tampilan yang dipasang di
kepala untuk menampilkan ikon menentukan dan merespons pilihan ikon pengguna yang mengontrol koneksi ke dan
komunikasi dengan perangkat lain jaringan dan sistem yang mengoperasikan kamera untuk merekam dan menampilkan
gambar dan pengorganisasian file audio visual gambar digital dan file audio visual yang mengontrol mikrofon yang mengontrol
tingkat suara speaker internal yang mentransfer file komputer antara kacamata pintar di dekat sistem tampilan mata tampilan
yang dipasang di kepala dan perangkat lain jaringan dan sistem yang mengontrol pemberitahuan pengguna mengontrol panel
sentuh mengontrol dan memperoleh data dari sensor di kacamata pintar sistem tampilan dekat mata dan tampilan yang
dipasang di kepala termasuk akselerometer ujung kemiringan suhu barometrik dan sensor yawl sensor orientasi kepala dan
penerima GPS yang mengontrol kecepatan CPU dan merasakan serta menampilkan tingkat pengisian daya baterai dan
menampilkan rekaman perekaman memesan dan mengalirkan gambar data dan konten audio visual dalam realitas standar
augmented reality dan lingkungan realitas campuran; Perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk
memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak (mobile) dan transaksi tanpa kontak langsung
dengan pengecer, pedagang, dan penjual menggunakan suatu alat komunikasi bergerak (mobile); Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi,
skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; Perangkat lunak aplikasi
komputer yang dapat diunduh yang berhubungan dengan program loyalti dan dana yang tersimpan dalam suatu akun;
Perangkat lunak aplikasi mobile untuk menyaksikan Liga Basket (rekaman); Perangkat lunak aplikasi mobile untuk
menyaksikan Liga Basket secara langsung; Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak aplikasi untuk
komputer tablet untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi
untuk perangkat seluler; Perangkat lunak aplikasi untuk ponsel pintar; Perangkat lunak aplikasi untuk smartphone untuk
digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara; Perangkat lunak aplikasi web; Perangkat lunak
aplikasi yang terkait dengan penyewaan mobil, taksi, dan semua jenis layanan penyewaan kendaraan penumpang; Perangkat
lunak asisten sosial; Perangkat lunak asisten virtual yang dapat melakukan tugas atau layanan atas nama pengguna yang
diaktifkan oleh input pengguna kesadaran lokasi dan informasi online; Perangkat lunak berbasis cloud yang dapat diunduh;
Perangkat lunak cloud; Perangkat lunak cloud komputer yang tidak dapat diunduh; Perangkat lunak computer dan aplikasi
perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan pengguna untuk menyewa alat komunikasi dan/atau
komputer; Perangkat lunak computer dan aplikasi perangkat lunak untuk perangkat seluler yang memperkenankan,
menyediakan, mengizinkan, dan memfasilitasi pengguna untuk mendaftar dan menyewa penginapan sementara, mengakses
informasi, daftar dan pengumuman tentang perumahan, apartemen, kondominium, town house, real estate, dan iklan
penyewaan; Perangkat lunak computer dan firmware untuk program sistem operasi.; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengawasan, log-in jarak
jauh dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan,
sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk mengakses jasa help desk untuk
computer desktop dan laptop, ponsel pintar, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan
sistem keamanan rumah di internet.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat
komputasi dan komunikasi untuk menyediakan advis dan rekomendasi  mengenai perbedaan ponsel pintar, perangkat
komputasi, dan perangkat komunikasi, dan perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan, sistem HVAC, dan sistem
keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan.; Perangkat lunak computer untuk penggunaan pada perangkat
seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi,
tips, trik dan informasi mengenai cara, kesemuanya untuk pengguna perangkat, peralatan, kendaraan, peralatan penerangan,
sistem HVAC, dan sistem keamanan rumah di internet yang terhubung dengan jaringan; Perangkat lunak computer untuk
penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat komputasi dan komunikasi, yaitu untuk perangkat lunak untuk
menyediakan back-up foto dan video, dan untuk transfer foto dan video kepada perangkat komputer lain; Perangkat lunak
computer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak untuk mengatur pengaturan (settings) dan performance secara jarak
jauh; Perangkat lunak dalam sifat aplikasi seluler; Perangkat lunak dalam sifat aplikasi seluler untuk layanan telekomunikasi
untuk menyediakan transmisi suara data video dan konten media melalui internet dan web di seluruh dunia untuk komputer
atau perangkat elektronik konsumen portabel lainnya; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak untuk eksekusi, transmisi,
dan penyimpanan tanda tangan elektronik yang aman.; Perangkat lunak dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk mengidentifikasi dan berkomunikasi dengan orang di depan pintu; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang
dapat diunduh berkaitan dengan layanan konsultasi kecantikan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh
berkaitan dengan pembuatan reservasi salon kecantikan untuk orang lain; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat
diunduh berkaitan dengan pemesanan layanan perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak dan aplikasi seluler
yang dapat diunduh berkaitan dengan penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak
dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk digunakan sehubungan dengan pengujian penyakit menular; Perangkat lunak
dan firmware komputer yaitu program sistem operasi perangkat lunak sinkronisasi database dan program sinkronisasi data;
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Perangkat lunak dan firmware untuk program sistem operasi; Perangkat lunak dan perangkat lunak aplikasi seluler yang
menyediakan pasar virtual; Perangkat lunak di bidang blockchain; Perangkat lunak dompet mata uang digital dan perangkat
lunak layanan penyimpanan; Perangkat lunak ecommerce untuk memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis
elektronik melalui komputer global dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak hiburan; Perangkat lunak hiburan interaktif;
Perangkat lunak interaktif yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak keamanan dunia maya; Perangkat
lunak kecerdasan buatan dan inferensi cerdas untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak komputer & publikasi secara
elektronik yang diberikan online dari data base atau dari fasilitas yang disediakan dalam internet; Perangkat lunak komputer
berbasis kecerdasan buatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; Perangkat
lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk berbagi multimedia; Perangkat lunak
komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk mengontrol pengoperasian peralatan audio
dan video dan untuk melihat, mencari dan / atau membaca suara, video, televisi, film, foto dan gambar digital lainnya dan
konten multimedia lainnya; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk
mengunduh, mentransmisikan, menerima, memproses, membaca, menonton, dan mengendalikan aplikasi, data elektronik,
gambar, file audio dan video; Perangkat lunak komputer dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam
untuk mereproduksi, memproses dan mengalirkan konten audio, video dan multimedia dan untuk panggilan audio, panggilan
video dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dalam verifikasi dan
otentikasi transaksi melalui blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi).; Perangkat lunak komputer
dan aplikasi perangkat lunak untuk identifikasi dan otentikasi pengguna.; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat
lunak untuk memungkinkan transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan
autentikasi identitas pengguna biometrik; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan
layanan pinjaman; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang berkaitan dengan masalah keuangan dan
transaksi keuangan; Perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pembelian barang dan jasa
secara online; Perangkat lunak komputer dan aplikasi telepon genggam yang mengizinkan pelanggan (pengguna) untuk
mengakses rekening bank dan bertransaksi; Perangkat lunak komputer dan peralatan dan instrumen untuk digunakan yang
berkaitan dengan internet; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat
digital pribadi untuk berkomunikasi dengan konsol game komputer pribadi perangkat digital pribadi dan ponsel mengenai
waktu kecepatan kecepatan langkah yang diambil keterampilan atletik kalori yang terbakar kelincahan gerak keseimbangan
koordinasi dan fleksibilitas; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat
digital pribadi yang memantau melacak dan membandingkan aktivitas olahraga dan tingkat kebugaran; Perangkat lunak
komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang memberikan penilaian
kebugaran dan skor kebugaran dengan membandingkan kinerja atletik sebelumnya dan tingkat kebugaran dengan kinerja
atletik dan tingkat kebugaran di masa depan dan memberikan saran dan latihan yang disesuaikan untuk peningkatan di area
tertentu dari suatu olahraga atau aktivitas kebugaran tertentu; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
komputer untuk ponsel dan perangkat digital pribadi yang memberikan tip pelatihan dan latihan yang dipersonalisasi untuk
meningkatkan skor kebugaran pengguna; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel dan
perangkat digital pribadi yang mengevaluasi tingkat kebugaran dan atletis pengguna dan memberikan skor kebugaran;
Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler dan perangkat digital pribadi untuk
memantau mengunggah dan mengunduh data tentang aktivitas olahraga pelatihan kebugaran dan tingkat kebugaran ke
internet dan jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi
komputer yang mendeteksi gerakan pengguna selama aktivitas fisik sesi kebugaran latihan untuk memberikan skor dan
penilaian kebugaran yang dipersonalisasi; Perangkat lunak komputer dan perangkat lunak aplikasi ponsel yang bisa diunduh
yang berisi informasi rujukan dalam bidang keuangan, investasi, bisnis, berita; Perangkat lunak komputer digunakan untuk
instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus,
bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam, instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi],
keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis;
Perangkat lunak komputer pengenalan pola; Perangkat lunak komputer pengenalan suara; Perangkat lunak komputer untuk
berbagi multi media, perangkat lunak komputer berbagi media untuk komputer; Perangkat lunak komputer untuk
berkomunikasi dengan konsol game mengenai waktu langkah kecepatan kecepatan keterampilan atletik kalori membakar
ketangkasan keseimbangan koordinasi dan fleksibilitas; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam memonitor meter
jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan dan memantau peralatan pendingin udara;
Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan jaringan komputasi awan yang aman; Perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam operasi dan manajemen pusat kontak telekomunikasi; Perangkat lunak komputer untuk
digunakan dalam streaming konten audio visual; Perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi dengan
pengecer, pedagang, vendor, dan peer-to-peer melalui perangkat seluler, perangkat komputer, dan kartu fisik yang digunakan
untuk memproses pembayaran seluler; Perangkat lunak komputer untuk kebugaran dan manajemen berat badan; Perangkat
lunak komputer untuk keperluan bisnis, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak
komputer untuk komputasi; Perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif, pembelajaran yang mendalam, kecerdasan
buatan; Perangkat lunak komputer untuk komputasi latency rendah dan bandwith tinggi; Perangkat lunak komputer untuk
komputasi melalui jaringan global dan lokal; Perangkat lunak komputer untuk komunikasi data nirkabel untuk menerima,
memproses, mentransmisikan, dan menampilkan informasi olahraga/ lemak tubuh / BMI; Perangkat lunak komputer untuk
koneksi dan koordinasi berbagai perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk manajemen jaringan.; Perangkat
lunak komputer untuk manajemen keuangan; Perangkat lunak komputer untuk manajemen sumber daya manusia; Perangkat
lunak komputer untuk masukan (input) tulisan tangan melalui jari atau stilus (stylus); Perangkat lunak komputer untuk mata
uang virtual; Perangkat lunak komputer untuk melacak dan mengelola informasi mengenai program kesehatan kebugaran dan
kebugaran; Perangkat lunak komputer untuk memantau pemrosesan yang menampilkan penyimpanan dan pengiriman data
yang berkaitan dengan aktivitas fisik pengguna; Perangkat lunak komputer untuk memasukkan data berbasis sikap (gesture);
Perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit template digital foto; Perangkat lunak komputer untuk membuat
mengedit mengunggah mengunduh mengakses melihat memposting menampilkan menandai blogging streaming menautkan
membuat anotasi menunjukkan sentimen tentang mengomentari menyematkan mentransmisikan dan berbagi atau dengan
cara lain menyediakan media atau informasi elektronik melalui komputer internet dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak
komputer untuk membuat pengelolaan dan interaksi dengan komunitas online; Perangkat lunak komputer untuk membuat
penulisan pendistribusian pengunduhan pengunduhan transmisi penerimaan pemutaran pengeditan pengekstrak pengodean
pengodean penayangan penyimpanan dan pengorganisasian data teks gambar gambar audio video dan konten multimedia
serta publikasi elektronik dan permainan elektronik; Perangkat lunak komputer untuk membuat, mengelola, dan menetapkan
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identitas digital untuk produk fisik; Perangkat lunak komputer untuk memfasilitasi kolaborasi dan pengambilan keputusan untuk
bisnis; Perangkat lunak komputer untuk memodifikasi audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak komputer untuk
memodifikasi dan mengaktifkan transmisi gambar audio audio visual dan konten video dan data; Perangkat lunak komputer
untuk memodifikasi gambar foto dan konten audio video dan audio visual dengan filter fotografi dan realitas virtual campuran
realitas dan efek augmented reality (AR) yaitu animasi grafis gambar teks geotag tag metadata hyperlink; Perangkat lunak
komputer untuk memonitor, memproses, menampilkan, menyimpan dan mentransmisikan data; Perangkat lunak komputer
untuk memproses pembayaran emas secara elektronik; Perangkat lunak komputer untuk memungkinkan akses menampilkan
mengedit menghubungkan berbagi dan jika tidak menyediakan media dan informasi elektronik melalui internet dan jaringan
komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengujian penilaian pengembangan dan pemeliharaan aplikasi
perangkat lunak bergerak untuk perangkat komunikasi elektronik portabel yaitu telepon seluler telepon pintar komputer
genggam dan komputer tablet; Perangkat lunak komputer untuk mengakses browsing dan mencari database online;
Perangkat lunak komputer untuk mengakses dan melihat wallpaper komputer; Perangkat lunak komputer untuk mengakses
dan menggunakan jaringan cloud computing untuk bidang bisnis percetakan; Perangkat lunak komputer untuk mengakses
pemantauan pencarian menampilkan bacaan merekomendasikan berbagi mengatur dan membuat anotasi berita komentar
cuaca olahraga dan konten informasi lainnya dari majalah blog dan situs web serta data teks lainnya gambar grafik video
audio dan konten multimedia; Perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan papan ketik pada layar sentuh; Perangkat lunak
komputer untuk menganalisa ayunan golf; Perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi pasar; Perangkat lunak
komputer untuk mengendalikan masukan (input) keyboard; Perangkat lunak komputer untuk menghubungkan sumber-sumber
data; Perangkat lunak komputer untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk tujuan
komunikasi hiburan dan jejaring sosial; Perangkat lunak komputer untuk mengirim dan menerima pesan elektronik gambar
grafik konten audio dan audio visual melalui komputer internet dan jaringan komunikasi; Perangkat lunak komputer untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik pemberitahuan dan pengingat; Perangkat lunak komputer untuk mengirim,
memproses, memfasilitasi, memverifikasi, dan mengotentifikasi informasi kartu kredit maupun kartu debet; Perangkat lunak
komputer untuk mengirim, menerima, memproses, membaca dan menonton, dan untuk kontrol file aplikasi, data elektronik,
gambar, audio dan video; Perangkat lunak komputer untuk mengontrol pengoperasian apparatus audio dan video dan untuk
melihat, mencari dan/atau membaca suara, video, televise, film, fotograf dan gambar digital lainnya dan muatan multimedia
lainnya; Perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan dan menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk
meningkatkan kemampuan audio-visual aplikasi multimedia yaitu untuk rendering tiga dimensi gambar diam dan gambar
bergerak yang disediakan sebagai pembaruan untuk atau dalam kombinasi dengan perangkat layar tampilan yang dipasang di
kepala; Perangkat lunak komputer untuk menyediakan jaringan komputasi yang aman; Perangkat lunak komputer untuk
menyiapkan konfigurasi pengoperasian dan pengendalian perangkat seluler perangkat yang dapat dikenakan telepon seluler
komputer dan periferal komputer; Perangkat lunak komputer untuk merasakan rekaman pemantauan menampilkan
pengukuran dan transmisi arah pemosisian global jarak ketinggian kecepatan informasi navigasi informasi cuaca suhu
aktivitas fisik tingkat detak jantung denyut nadi tekanan darah kalori yang terbakar langkah yang diambil dan data biometrik;
Perangkat lunak komputer untuk mereproduksi, memproses dan menyalurkan audio, video dan muatan multimedia dan
panggilan audio dan kolaborasi jarak jauh; Perangkat lunak komputer untuk pembelajaran mesin, permintaan data, dan
analisa data; Perangkat lunak komputer untuk pemenuhan dan pencetakan gambar digital; Perangkat lunak komputer untuk
pemrosesan data, aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu, aplikasi untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak komputer untuk pendidikan; Perangkat lunak komputer untuk pengalaman simulasi
realitas tertambah; Perangkat lunak komputer untuk pengalihan pesan email Internet dan atau data lain ke satu atau lebih
perangkat komunikasi nirkabel elektronik yang dapat dipakai dari penyimpanan data di atau terkait dengan komputer pribadi
atau server; Perangkat lunak komputer untuk pengelolaan peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer
untuk penggalian data; Perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi
dan komunikasi dan peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, yaitu perangkat lunak untuk menganalisa dan
optimisasi proses booting, browser web, proses aplikasi, perlilaku pelayanan, performa alat, baterai dan kapasitas
penyimpanan, untuk memfasilitasi pemantauan, log-in jarak jauh, dan penyediaan jasa support teknis secara langsung untuk
perlindungan jasa anti-virus, dan untuk mengidentifikasi risiko-risiko keamanan dan kerahasiaan pribadi; Perangkat lunak
komputer untuk penggunaan pada perangkat seluler dan perangkat seluler komputasi dan komunikasi, yaitu perangkat lunak
untuk secara proaktif menyediakan konten yang merekomendasikan solusi, tips, trik, dan informasi mengenai cara untuk
membantu pengguna memahami penggunaan dan fitur dari peralatan dan perangkat yang terhubung dengan jaringan, dan
menyediakan penguncian perangkat, penghapusan data, back-up data, pengaktivan alarm perangkat, dan penyediaan
informasi terkait lokasi dengan menggunakan GPS; Perangkat lunak komputer untuk pengumpulan, penemuan, manajemen
dan analisis data; Perangkat lunak komputer untuk penilaian kebugaran kebugaran dan aktivitas olahraga; Perangkat lunak
komputer untuk representasi grafis atas data; Perangkat lunak komputer untuk sistem akuntansi; Perangkat lunak komputer
untuk sistem pencetakan dan untuk perangkat untuk pra-pemrosesan dan pasca-pemrosesan barang cetakan; Perangkat
lunak komputer untuk tag pintar; Perangkat lunak komputer untuk telekomunikasi nirkabel untuk digunakan dengan
perangkat/alat nirkabel; Perangkat lunak komputer yaitu alat pengembangan perangkat lunak untuk pembuatan debug dan
penyebaran aplikasi perangkat lunak untuk kacamata pintar di dekat tampilan mata tampilan yang dipasang di kepala dan
telepon pintar; Perangkat lunak komputer yaitu antarmuka interpretatif untuk memfasilitasi interaksi antara manusia dan mesin;
Perangkat lunak komputer yaitu aplikasi yang menyediakan fungsionalitas jejaring sosial; Perangkat lunak komputer yang
berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
akses ke komputasi berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
atau direkam untuk digunakan dalam mengoperasikan dan mengelola pusat kontak telekomunikasi untuk menjadwalkan,
mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola komunikasi video, suara, dan data; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk koneksi dan koordinasi beberapa perangkat komunikasi; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh atau direkam untuk mengontrol tingkat suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk
pengelolaan kebisingan latar belakang; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam untuk pengelolaan
peralatan komunikasi audio dan video; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh atau direkam yang menampilkan
algoritma untuk digunakan pada alat penghasil suara dan peredam suara; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan
platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler
(mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan pengoperasian, kontrol, dan kinerja sistem kendaraan; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam administrasi penggajian; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam manajemen bisnis dan akuntansi; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam manajemen sumber daya manusia; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen
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sumber daya manusia (HCM); Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pembukuan karyawan;
Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pemrosesan penggajian; Perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan dalam penjadwalan dan ketidakhadiran karyawan manajemen; Perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam persewaan karyawan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam persiapan penggajian; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam
tunjangan karyawan dan administrasi rencana pensiun; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
sebagai dompet digital; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet elektronik; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai screensaver dan wallpaper, untuk mengakses dan menampilkan
penjelajahan komputer, untuk digunakan melihat  data di internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar audio audio visual dan konten video serta teks dan data terkait; Perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk memperlihatkan informasi database, informasi statistik, trivia, informasi polling, dan
polling interaktif dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan pengambilan penyimpanan dan transmisi foto video data dan informasi dengan biometrik pengguna kesehatan
dan data kinerja lainnya yang dilapis dan diintegrasikan ke dalam rekaman; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengelola transaksi aset kripto menggunakan teknologi blockchain; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengelola transaksi mata uang kripto menggunakan teknologi blockchain; Perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh digunakan untuk instalasi dan peralatan sanitasi, yaitu, unit bangku toilet
dengan alat pembersih kebocoran dengan air hangat, bejana kakus, bidet, urinal, bak mandi, instalasi mandi berendam,
instalasi mandi pancuran, wastafel tangan [bagian dari instalasi sanitasi], keran, mandi pancuran, pemanas air listrik, alat
pengering tangan listrik untuk kamar mandi, dispenser sabun otomatis; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
penyiaran dan streaming sesi konten media digital; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk perdagangan,
penyimpanan, pengiriman, penerimaan, penerimaan dan pengiriman mata uang digital secara elektronik, dan mengatur
transaksi pembayaran dan penukaran mata uang digital.; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yaitu aplikasi seluler
untuk menyiapkan mengonfigurasi dan mengontrol perangkat keras komputer yang dapat dikenakan dan periferal komputer
yang dapat dikenakan; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan komputer, desktop, laptop, dan
perangkat tipis untuk terhubung dari jarak jauh ke workstation; Perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu,
perangkat lunak simulasi rekayasa dengan bantuan komputer; Perangkat lunak komputer yang memberikan penilaian
kebugaran dan skor kebugaran dengan membandingkan kinerja atletik sebelumnya dan tingkat kebugaran dengan kinerja
atletik dan tingkat kebugaran di masa depan dan memberikan saran dan latihan yang disesuaikan untuk meningkatkan di area
tertentu dari olahraga atau aktivitas kebugaran tertentu; Perangkat lunak komputer yang memberikan tips pembinaan dan
latihan pribadi untuk meningkatkan skor kebugaran pengguna; Perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna
perangkat komunikasi untuk mengakses database dan jaringan komputer global; Perangkat lunak komputer yang
memungkinkan transfer data antara perangkat komunikasi bergerak; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan
untuk dimainkan; Perangkat lunak komputer yang mengijinkan permainan untuk dimainkan ; Perangkat lunak komputer yang
telah direkam yang berhubungan dengan golf; Perangkat lunak komputer, program komputer, dan web terkait berbasis
interface serta platform bagi konsumen untuk mengukur, mengkonfigurasi, mengoordinasi, dan mengimplementasikan
integrasi komponen sistem yang terdiri dari: pompa sirkulasi fluida dan katup terkait, otomatisasi dan kontrol untuk pompa
sirkulasi fluida tersebut, ekspansi dan separator udara untuk sistem hidronik dan Hvac, pompa sirkulasi cairan sistem
kebakaran, penukar panas, pompa dan booster air limbah domestik, pompa terintegrasi dan sistem kontrol untuk aplikasi
pabrik air dingin.; Perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak dan perangkat lunak yang dapat diunduh untuk pendidikan
bahasa; Perangkat lunak komputer, yaitu screen saver yang menampilkan tema-tema bola basket; Perangkat lunak komputer,
yaitu, perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk menjadwalkan, mengendalikan, meningkatkan, dan mengelola
komunikasi video, suara dan data dan memantau, mengelola dan memelihara alat-alat suara, video dan data; Perangkat lunak
komputer, yaitu, platform perdagangan keuangan elektronik untuk perdagangan cryptocurrency (mata uang virtual), token
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi), dan aset digital lainnya.; Perangkat lunak komputer,
yakni perangkat lunak sistem operasi; Perangkat lunak komputer, yakni program sistem operasi untuk layanan manajemen
router; Perangkat lunak komunikasi; Perangkat lunak komunikasi data; Perangkat lunak komunikasi nirkabel untuk transmisi
suara audio video dan data; Perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan jaringan komputer global dan blockchains;
Perangkat lunak kriptografi; Perangkat lunak mainan video untuk mesin hiburan secara elektrik dengan layar; Perangkat lunak
manajemen energi; Perangkat lunak masukan (input) data dan teks untuk perangkat/alat layar sentuh; Perangkat lunak offline
yang dapat diunduh untuk mengontrol tegangan turbin uap dan pemantauan seumur hidup; Perangkat lunak pembatal
kebisingan dan gema yang dapat diunduh atau direkam untuk mengendalikan dan mengoperasikan headphone dan speaker
pembatal kebisingan dan gema; Perangkat lunak pembelajaran mesin; Perangkat lunak pembuatan dan konversi PDF;
Perangkat lunak pemrosesan bahasa alami; Perangkat lunak pemrosesan pembayaran elektronik; Perangkat lunak
pencetakan 3D untuk memahat; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk menyesuaikan; Perangkat lunak pencetakan 3D untuk
pemodelan; Perangkat lunak pengembangan game; Perangkat lunak pengenalan wajah; Perangkat lunak pengolahan data;
Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara; Perangkat lunak perintah dan pengenalan suara perangkat lunak konversi
ucapan ke teks; Perangkat lunak permainan (game) komputer untuk perangkat komunikasi; Perangkat lunak permainan
Blockchain; Perangkat lunak permainan komputer untuk digunakan pada ponsel dan telepon seluler; Perangkat lunak
permainan komputer yang dapat diunduh; Perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; Perangkat lunak permainan komputer yang telah direkam dan manual/petunjuk dalam
format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak permainan papan komputer; Perangkat lunak permainan video
dalam bentuk cakram; Perangkat lunak permainan video dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu
unit; Perangkat lunak permainan video untuk penggunaan di rumah, direkam; Perangkat lunak permainan video yang telah
direkam dan manual/petunjuk dalam format elektronik yang dijual dalam satu unit; Perangkat lunak platform berbasis website
dan aplikasi untuk menjual barang-barang kebutuhan bayi; Perangkat lunak platform berbasis website yang digunakan untuk
calon ibu yang akan melahirkan dengan cara membuat daftar kebutuhan untuk calon bayi; Perangkat lunak realitas campuran
bagi pengguna untuk mengalami visualisasi manipulasi dan perendaman realitas campuran; Perangkat lunak realitas
campuran untuk hiburan interaktif; Perangkat lunak realitas campuran untuk menavigasi lingkungan realitas campuran;
Perangkat lunak realitas campuran untuk mengoperasikan headset realitas campuran; Perangkat lunak realitas campuran
untuk pelacakan objek kontrol gerak dan visualisasi konten; Perangkat lunak sebagai asisten pribadi dengan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak selular untuk prediksi kontekstual; Perangkat lunak seluler; Perangkat lunak seluler yang dapat
diunduh; Perangkat lunak tanda tangan elektronik untuk mengamankan transaksi; Perangkat lunak telepon Protokol Internet
dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk melakukan panggilan konferensi VOIP; Perangkat
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lunak telepon protokol internet; Perangkat lunak untuk POS (Point Of Sale) Terminal; Perangkat lunak untuk anjungan tunai
mandiri (ATM); Perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat dan merancang realitas virtual realitas tertambah dan
perangkat lunak realitas campuran; Perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola konversi mata uang digital mata uang
virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan token utilitas menjadi mata uang
keras; Perangkat lunak untuk digunakan dalam mengelola portofolio mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset
digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan token utilitas; Perangkat lunak untuk digunakan dalam
menghitung, mentransfer dan menyimpan data yang berkaitan dengan diagnosis medis dan evaluasi atas pencitraan medis;
Perangkat lunak untuk digunakan dalam pengelolaan dan implementasi mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency
aset digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan transaksi token utilitas; Perangkat lunak untuk digunakan
dengan teknologi buku besar terdistribusi; Perangkat lunak untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API)
untuk pengembangan pengujian dan integrasi aplikasi perangkat lunak blockchain; Perangkat lunak untuk digunakan sebagai
dompet cryptocurrency; Perangkat lunak untuk digunakan sebagai dompet elektronik; Perangkat lunak untuk digunakan
sebagai token keamanan; Perangkat lunak untuk digunakan sehubungan dengan pemantauan kinerja perangkat lunak;
Perangkat lunak untuk informasi kredit pribadi terkait dengan keuangan; Perangkat lunak untuk infrastruktur layanan
telekomunikasi; Perangkat lunak untuk infrastruktur pengelolaan telekomunikasi; Perangkat lunak untuk kartu smartcard
(chipcard); Perangkat lunak untuk kendali pencahayaan; Perangkat lunak untuk komputer; Perangkat lunak untuk komunitas
virtual, jejaring sosial, berbagi foto, berbagi media elektronik, dan pengiriman pesan dan transmisi media terenkripsi atau
diamankan.; Perangkat lunak untuk konsultasi kredit; Perangkat lunak untuk kontrak pintar; Perangkat lunak untuk manajemen
dan tata kelola organisasi otonom yang terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk memantau dan mengoptimalkan pengilangan
dan operasi pembuatan pelumas; Perangkat lunak untuk memantau, menganalisis, mengendalikan dan menjalankan operasi
jaringan fisik; Perangkat lunak untuk memasukkan data dan teks; Perangkat lunak untuk membuat akun dan memelihara serta
mengelola informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar yang didistribusikan dan jaringan pembayaran peer to peer;
Perangkat lunak untuk membuat dan mengatur akun pengguna; Perangkat lunak untuk membuat dan mengelola dompet
elektronik Perangkat lunak untuk layanan dompet elektronik; Perangkat lunak untuk membuat dan mengelola platform
blockchain untuk digunakan dalam mengelola mata uang digital mata uang virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain
aset digital token digital token kripto dan akun token utilitas; Perangkat lunak untuk membuat mata uang digital
terdesentralisasi dan open source mata uang virtual cryptocurrency aset digital token digital untuk digunakan dalam transaksi
berbasis blockchain; Perangkat lunak untuk membuat menjalankan dan mengelola kontrak pintar; Perangkat lunak untuk
membuat token yang akan digunakan untuk membayar produk dan layanan dan yang dapat diperdagangkan atau ditukar
dengan nilai tunai; Perangkat lunak untuk memformat dan mengubah konten teks karya visual karya audio karya audiovisual
karya sastra data file dokumen dan karya elektronik ke dalam format yang kompatibel dengan perangkat elektronik portabel
dan komputer; Perangkat lunak untuk memodifikasi foto, gambar dan audio, video, dan konten audio-visual; Perangkat lunak
untuk memproses gambar, grafik, audio, video, dan teks; Perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menemukan,
memprogram, mengatur, mengakses, dan bekerjasama dengan program perangkat lunak komputer pihak ketiga pada platform
blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) apa pun.; Perangkat lunak untuk memungkinkan
transmisi gambar, audio, audio visual dan konten video dan data; Perangkat lunak untuk mencari panduan eksplorasi hiburan
televisi; Perangkat lunak untuk mencari, mengatur dan merekomendasikan konten multimedia; Perangkat lunak untuk
mengakses menelusuri dan mencari basis data online; Perangkat lunak untuk mengakses penelusuran dan pencarian basis
data online video audio dan konten multimedia game aplikasi perangkat lunak dan pasar aplikasi perangkat lunak; Perangkat
lunak untuk mengatur dan melakukan lelang; Perangkat lunak untuk mengeksekusi dan mencatat transaksi keuangan;
Perangkat lunak untuk mengelola dan memverifikasi transaksi di blockchain; Perangkat lunak untuk mengumpulkan dan
menganalisis data; Perangkat lunak untuk mengumpulkan mengelola, mengatur, memodifikasi, mentransmisikan,
menyinkronkan, dan menyimpan data dan informasi; Perangkat lunak untuk menyediakan dompet digital; Perangkat lunak
untuk merekam mengelola melacak dan mentransfer kepentingan kepemilikan dalam organisasi otonom yang
terdesentralisasi; Perangkat lunak untuk merekomendasikan barang-barang/jasa-jasa dan pesanan belanjaan (purchase
orders) berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak untuk metaverse; Perangkat lunak untuk pemrograman televisi (TV)
interaktif yang dipersonalisasi dan untuk digunakan dalam menampilkan dan memanipulasi media visual gambar grafik teks
foto ilustrasi animasi digital klip video rekaman film dan data audio; Perangkat lunak untuk pemrosesan dokumen; Perangkat
lunak untuk pemungutan suara; Perangkat lunak untuk pemutar audio dan/atau video.; Perangkat lunak untuk penambangan
cryptocurrency; Perangkat lunak untuk penentuan posisi pencahayaan; Perangkat lunak untuk peralatan telekomunikasi;
Perangkat lunak untuk perdagangan melalui suatu jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk personalisasi,
mendukung dan mengelola iklan dan pemasaran untuk kampanye, personalisasi konten dan komunikasi elektronik, analisis
data termasuk perilaku pengguna analitik dan kecerdasan.; Perangkat lunak untuk pertanian cryptocurrency; Perangkat lunak
untuk streaming audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; Perangkat lunak untuk
streaming konten audio visual dan multimedia ke perangkat elektronik digital seluler; Perangkat lunak untuk streaming konten
hiburan multimedia, konten audio-visual, konten video, serta teks dan data terkait; Perangkat lunak untuk telepon genggam;
Perangkat lunak untuk unit onboard yang menggabungkan fungsi telekomunikasi; Perangkat lunak video dan permainan
komputer; Perangkat lunak yaitu platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi
dalam personal digital assistant (PDA) telepon seluler yang terintegrasi dan lingkungan berbasis web; Perangkat lunak yang
dapat didownload untuk menciptakan, mengedit, meng-upload, memposting, menunjukkan, menampilkan, berbagi, dan
melihat media elektronik, klip audio, klip video, dan teks melalui internet; Perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk
aplikasi seluler; Perangkat lunak yang dapat diunduh dan diinstal serta materi dan kurikulum pendidikan yang dapat diunduh,
termasuk dalam hal rantai pasok, desain, pengembangan, pengujian, manufaktur, pemasaran, dan distribusi, dan karier dalam
semikonduktor, elektronik, dan perangkat lunak terkait, perangkat keras, peralatan, dan jasa; Perangkat lunak yang dapat
diunduh dan direkam sebelumnya untuk digunakan dalam bidang perancangan dan pengelolaan program pendidikan;
Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk manajemen inventaris berbasis blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk membelanjakan dan memperdagangkan token yang tidak dapat dipertukarkan; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk memberikan informasi konsumen, yaitu: kompilasi, peringkat, urutan, ulasan, rujukan dan rekomendasi yang berkaitan
dengan bisnis, restoran, penyedia layanan, acara, layanan publik dan lembaga pemerintah, taman dan tempat rekreasi,
organisasi keagamaan dan organisasi nirlaba; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menerima dan mengakses aset
digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menerima dan mengakses token digital; Perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk menerima dan mengakses token yang tidak dapat dipertukarkan; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mengakses, mengelola, mengoptimalkan, memperbaharui dan melacak perangkat serta untuk pengelolaan dan
pengoptimalisasikan fasilitas; Perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengontrol peralatan dan aplikasi audio.; Perangkat
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lunak yang dapat diunduh untuk pembelanjaan dan perdagangan token digital; Perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk untuk penggunaan yang berhubungan dengan program loyalitas konsumen dan kartu loyalitas.; Perangkat lunak yang
dapat diunduh yaitu aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengelola  portofolio  mata uang virtual aset digital dan
blockchain; Perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, perangkat lunak untuk mengumpulkan dan menganalisis data;
Perangkat lunak yang dapat memprogram mikroprosesor; Perangkat lunak yang digunakan untuk menghubungkan dan
mengontrol perangkat elektronik internet of things (iot); Perangkat lunak yang memfasilitasi kemampuan pengguna untuk
melihat menganalisis merekam menyimpan memantau mengelola memperdagangkan dan menukar mata uang digital mata
uang virtual cryptocurrency aset digital dan blockchain aset digital token digital token kripto dan token utilitas; Perangkat lunak
yang menggunakan sistem, proses atau peralatan otomatisasi; Perangkat lunak yang menjalankan fungsi pengawasan pada
pekerja dengan kemampuan mendeteksi penggunaan alat pelindung diri; Perangkat lunak yang menyediakan dompet digital.;
Perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca, berita-berita, musik dan informasi hiburan berdasarkan kecerdasan
buatan; Perangkat lunak yang menyediakan jadwal perjalanan, informasi parkir dan informasi terkait fasilitas yang tersedia di
sekitar lokasi berdasarkan informasi pada lokasi tersebut, yang mendasarkan pada kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang
menyediakan jasa-jasa pemesanan berdasarkan kecerdasan buatan; Perangkat lunak yang tidak dapat diunduh untuk
mengelola dan memvalidasi transaksi yang melibatkan aset digital token digital token kripto token utilitas token non-fungible
(NFT) koleksi digital koleksi kripto mata uang kripto mata uang digital dan mata uang virtual; Perangkat lunak, realitas virtual
augmented dan campuran untuk digunakan dalam memungkinkan komputer, konsol video game yang digenggam, komputer
tablet, perangkat seluler dan telepon seluler untuk memberikan pengalaman realitas, virtual augmented dan campuran;
Perangkat lunak-perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam asuransi; Perangkat navigasi Global Positioning System
[GPS]; Perangkat nirkabel  untuk pertukaran data; Perangkat pelacakan dan lokasi Global Positioning System [GPS];
Perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan indikator yang menyala dan berubah warna berdasarkan tingkat
aktivitas kumulatif pemakainya; Perangkat pemantauan elektronik yang menggabungkan mikroprosesor tampilan digital dan
akselerometer untuk mendeteksi menyimpan melaporkan memantau mengunggah dan mengunduh data olahraga pelatihan
kebugaran dan aktivitas ke internet dan komunikasi dengan konsol game dan komputer pribadi mengenai waktu kecepatan
kecepatan langkah yang diambil keterampilan atletik kalori yang terbakar detak jantung dan tubuh penentuan posisi global
arah jarak ketinggian informasi navigasi dan cuaca; Perangkat pendengar nirkabel; Perangkat pendidikan ilmiah; Perangkat
pengendali listrik; Perangkat penghubung pengisi daya [charging docks]; Perangkat penghubung pengisi daya [charging
docks] untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; Perangkat penghubung pengisi daya
[charging docks] untuk rokok elektronik; Perangkat pengubah arus (listrik); Perangkat pengubah arus [listrik]; Perangkat
penyimpanan yang tersambung ke jaringan (NAS); Perangkat pintar yang dapat dipakai; Perangkat rekam gambar suara
digital; Perangkat semikonduktor; Perangkat sistem pemosisian global (GPS); Perangkat speaker atau audio; Perangkat
tampilan video pribadi dalam sifat tampilan yang dapat dikenakan untuk melihat konten digital termasuk realitas virtual realitas
tertambah dan konten realitas campuran; Perangkat telekomunikasi, yaitu satelit-satelit, gateway dan stasiun satelit serta alat
pengatur dan bagiannya; Perangkat untuk mendapatkan informasi lingkungan (yaitu: jumlah/daya jalur telekomunikasi,
troughput dan sejenisnya) mengenai telekomunikasi melalui sinyal dari berbagai sensor; Perangkat visual interaktif digital;
Perangkat yang dapat dibaca mesin untuk sistem pembayaran tanpa uang tunai; Perangkat-perangkat lunak computer dan
perangkat-perangkat keras computer dalam telepon genggam yang memungkinkan pemutaran dan  unduhan aplikasi
perangkat lunak; Perangkat-perangkat lunak penerapan yang dapat dipindah-pindahkan untuk perkakas-perkakas
pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perangkat-perangkat pengukur elektrik;
Perangkat–perangkat kontrol listrik untuk pemanas dan pengaturan energi; Peranti lunak aplikasi komputer untuk telepon
pintar, alat PDA dan komputer tablet, yaitu, peranti lunak untuk digunakan oleh pengemudi kendaraan dan penumpang untuk
mengakses, melihat, dan berinteraksi dengan dan mengunduh (download) konten informasi dan hiburan [sehubungan dengan
otomobil]; Peranti lunak aplikasi yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca, berita cuaca, ramalan cuaca,
informasi indeks suhu; Peranti lunak komputer dan peranti lunak aplikasi komputer untuk digunakan di telepon genggam dan
di kendaraan bermotor untuk pengiriman dan penerimaan sinyal untuk memfasilitasi pembukaan kunci dan penguncian pintu
dan sistem pengamanan yang dikonfirmasi, memulai dan menghentikan mesin dan mengakses, mengelola dan
mengendalikan sistem kendaraan, termasuk sistem informasi, sistem hiburan, sistem kontrol iklim dan fungsi
kendaraan[sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi
keuangan; Peranti lunak komputer untuk digunakan di dalam layanan perbankan dan transaksi keuangan.; Peranti lunak
komputer untuk memfasilitasi transaksi pembayaran dengan cara elektronik dan mencatat operasi keuangan; Peranti lunak
komputer untuk mencari, mendapatkan, indeks, dan mengatur data; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian
data elektronik; Peranti lunak komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile dan online; Peranti lunak komputer
untuk mengirim surat elektronik; Peranti lunak komputer untuk menyediakan direktori informasi, situs web, dan sumber
tersedia pada jaringan komputer; Peranti lunak komputer untuk menyediakan ruang obrolan online dan papan buletin
elektronik untuk pengiriman pesan di antara pengguna di bidang kepentingan umum; Peranti lunak komputer untuk pengiriman
elektronik data, gambar, dan dokumen, audio, video dan multimedia lain melalui jaringan komputer global; Peranti lunak
komputer untuk pesan elektronik; Peranti lunak komputer yang dapat diunduh yang memungkinkan pengguna untuk mengatur
dan membatasi akses pada data dan aktivitas pencarian mereka ketika menggunakan internet.; Peranti lunak komputer yang
digunakan untuk meningkatkan kinerja dan fungsionalitas jaringan komputer; Peranti lunak komputer yang memungkinkan
pengguna untuk menyesuaikan pengalaman melihat, mendengarkan dan bermain dengan memilih dan mengatur tampilan dan
kinerja element audio, video, dan audiovisual oleh pengguna di bidang musik, video, olahraga, berita, ulasan, cuaca, hiburan,
fashion, keuangan, makanan, musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan,
teknologi, budaya, dan kesejahteraan (wellness); Peranti lunak komputer yang menampilkan grafik, peta, bagan dan tampilan
terkomputerisasi terkait cuaca; Peranti lunak komputer yang menyediakan akses multi-pengguna ke jaringan komputer untuk
penyebaran berbagai dan beragam informasi; Peranti lunak screensaver yang dapat diunduh untuk digunakan pada komputer
Pribadi; Peranti lunak untuk memfasilitasi transaksi pembayaran yang aman dengan cara elektronik; Peranti lunak untuk
mencari dan mendapatkan informasi, situ web, dan sumber lain dari jaringan komputer; Peranti lunak untuk penyediaan
layanan perdagangan ekuitas, layanan crossing dan pertukaran sekuritas, metode otomatis untuk crossing perintah keuangan
(crossing financial orders), pertukaran keuangan dan crossing elektronik; Peranti lunak untuk telepon pintar yang memberikan
pengguna kemampuan untuk mengendalikan fitur kendaraan bermotornya dari jarak jauh, yaitu, mengunci dan membuka
kunci pintu kendaraan dan memulai dan mematikan kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; Peranti lunak yang dapat
diunduh di bidang ilmu meteorologi dan lingkungan; Peranti lunak yang dapat diunduh yang menampilkan informasi cuaca,
berita cuaca, ramalan cuaca, informasi indeks suhu; Peranti lunak yang digunakan dalam identifikasi, penyimpanan, transmisi
dan pengambilan data yang aman secara elektronik; Peranti lunak yang menyediakan platform perdagangan (trading)
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elektronik dan marketplace elektronik online; Peranti jaringan komputer untuk menghubungkan beberapa komputer dalam
suatu jaringan (Network hubs); Peredam Suara; Perekam DVD; Perekam compact disc; Perekam suara dan perekam video
yang menampilkan hiburan dan informasi dalam bidang bola basket; Periferal game komputer; Periferal komputer untuk
menampilkan data dan video; Periferal komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dari jarak jauh; Periferal
komputer untuk perangkat bergerak untuk menampilkan data dan video yaitu periferal yang dikenakan di kepala untuk
perangkat bergerak untuk menampilkan data dan video; Periferal komputer untuk perangkat bergerak yaitu perangkat
elektronik monitor sensor dan tampilan untuk merasakan memantau merekam menampilkan mengukur dan mentransmisikan
posisi global arah jarak ketinggian kecepatan informasi navigasi informasi cuaca suhu fisik tingkat aktivitas denyut jantung
denyut nadi tekanan darah kalori yang terbakar langkah yang diambil dan data biometrik; Periferal komputer untuk perangkat
seluler untuk mengakses dan mentransmisikan data dari jarak jauh yaitu periferal yang dikenakan di kepala untuk perangkat
seluler untuk mengakses dan mentransmisikan data dari jarak jauh; Periferal untuk perangkat seluler yaitu pedometer dan
altimeter; Perisai pelindung yang dapat dipindahkan untuk memisahkan inner mesin dari operator dan pengamat; Perkakas-
perkakas pemantauan air dan perkakas-perkakas untuk mendeteksi kebocoran; Perkakas-perkakas pemantauan sensor optik;
Perkakas-perkakas penghubung (konektor) kabel listrik; Perkakas-perkakas sensor cairan elektronik; Perluasan dan
penambahan jangkauan akses jaringan; Permainan komputer untuk digunakan di telepon genggam dan telepon seluler;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, penelitian, potret, kinematografi, optik, timbang, ukur, sinyal,
pengawasan (pemeriksaan), pertolongan dan pendidikan; Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, pelayaran, survei,
fotografi, sinematografi, optik, penimbang, pengukur, sinyal, pemeriksaan (pengawasan), pertolongan jiwa dan pendidikan;
Pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survei, fotografi, sinematografi, audiovisual, optik,
penimbangan, pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inspeksi, penyelamatan jiwa dan pengajaran; Pesawat dan
perkakas ilmu pengetahuan, penelitian, navigasi, survey, fotografi, sinematografi, audiovisual, optic, penimbangan,
pengukuran, pensinyalan, deteksi, pengujian, inpseksi untuk untuk melakukan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi,
mengatur atau mengendalikan distribusi atau penggunaan listrik; Pesawat komputer; Pesawat televisi; Pesawat-pesawat dan
perkakas-perkakas komunikasi; Pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas untuk perekaman, transmisi, penerimaan,
pengolahan, pencaharian, reproduksi, manipulasi, memperagakan data analisi dan pencetakan suara, gambar imaji dan/atau
data; Pheriperal audio; Pintu otomatis yang dioperasikan dengan listrik; Pintu/tangga keluar darurat pada saat terjadi
kebakaran; Pipa saluran kabel listrik; Piranti keras dan piranti lunak komputer untuk interkoneksi, pengintegrasian,
pengamanan, pengelolaan, pemantauan, dan pengoperasian sistem telefoni dan video conferencing; Piranti lunak dan piranti
keras komputer untuk mengirim, menyimpan, mengelola, mengintegrasikan dan mengakses pesan teks dan pesan suara
melalui telepon, surat elektronik, pager, asisten digital pribadi, serta jaringan komputer internal dan global; Piranti lunak
komputer e-commerce yang bisa diunduh yang memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi bisnis elektronik melalui
jaringan komputer dan komunikasi global; Piranti lunak komputer untuk analisis berbasis situs web dan lalu lintas Internet;
Piranti lunak komputer untuk memastikan keamanan data yang berada di lingkungan komputasi awan; Piranti lunak komputer
untuk memfasilitasi kolaborasi antar individu dan antar organisasi; Piranti lunak komputer untuk memfasilitasi panggilan Voice
Over Internet Protocol (VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan online jaringan
sosial; Piranti lunak komputer untuk memudahkan para penggunadalam berkomunikasi, berkolaborasi, dan saling berbagi
layar komputer, desktop, data, dokumen elektronik, video dan aplikasi melalui Internet; Piranti lunak komputer untuk
mengamankan perangkat seluler; Piranti lunak komputer untuk menjadwalkan dan mengelola kalender, menjadwalkan dan
mengelola kontak, menjadwalkan dan mengelola rapat online; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh untuk memfasilitasi
transmisi informasi, data, dokumen, suara, dan gambar melalui Internet secara elektronik; Piranti lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memudahkan pengguna yang berpartisipasi dalam pertemuan dan kelas berbasis web, dengan akses ke data,
dokumen, gambar, dan aplikasi piranti lunak melalui browser (peramban) web; Piranti lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengakses, melihat, dan mengendalikan komputer dan jaringan komputer dari jarak jauh; Piranti lunak untuk melakukan
konferensi audio dan video, komunikasi video dan suara, pengiriman pesan singkat, layanan komunikasi Voice over Internet
Protocol (VoIP), saling berbagi aplikasi, saling berbagi desktop komputer, manajemen kehadiran, manajemen dokumen,
integrasi aplikasi; Piranti lunak untuk melakukan proses panggilan melalui transmisi audio, data, video, dan lalu lintas suara;
Piranti lunak untuk memudahkan pengunggahan, posting, menampilkan, memberi tag, mengedit, mengatur, dan
mentransmisikan gambar serta karya audio visual; Piranti lunak untuk mengirim dan menerima pesan-pesan elektronik, grafik,
gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan komunikasi global; Piranti lunak untuk pemrosesan gambar, grafik,
audio, video dan teks; Piranti lunak yang bisa diunduh dalam lingkup aplikasi pesan; Piranti lunak yang bisa diunduh, yaitu,
piranti lunak pesan instan, piranti lunak berbagi file, piranti lunak komunikasi untuk pertukaran data, audio, gambar dan grafik
video melalui komputer secara elektronik, seluler, jaringan nirkabel dan komunikasi; Piranti lunak komputer untuk penyediaan,
penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimisasi, pemantauan, pencadangan, pemulihan, pemodelan,
pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah, penemuan, dan penggunaan
berbagai sistem operasi, piranti keras komputer, piranti lunak komputer, jaringan komputer dan jaringan infrastruktur
komputasi virtual; Piring Petri; Piringan (disc) kaset dan kartu memori dengan program video game yang telah direkam;
Piringan hitam; Pita keamanan holografik bersandi; Pita pengiriman holografik bersandi; Pita pengukur baja; Pita pengukur
baja stainlis; Pita pengukur fiberglass; Pita perekaman video; Pita-pita video; Planimeter; Platform arsitektur terbuka untuk
keamanan elektronik dan otomatisasi aplikasi di industri pertambangan terdiri dari, yaitu, suatu server pusat, suatu perangkat
lunak untuk mengelola, modul gateway, probe jaringan, node nirkabel, modem kendaraan, pemancar-penerima dan
antarmuka kendaraan, modul lampu pada topi dan modul jaringan sensor; Platform berbasis website dan aplikasi yang
memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi keuangan; Platform dan aplikasi yang menyediakan jasa layanan yang
menghubungkan pembeli emas dengan penjualan emas; Platform digital; Platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis
untuk industri pertambangan terdiri dari suatu server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway
untuk modul router jaringan, node nirkabel, modul router jaringan, modem kendaraan, pemancar-penerima kendaraan dan
sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk kendaraan, modul lampu pada topi, sirkuit antarmuka dan modul router
jaringan untuk penambang dan modul jaringan sensor, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang
ditempatkan di tambang ke server pusat jaringan; Platform perangkat lunak komputer untuk komputasi kognitif; Platform
perangkat lunak yang digunakan untuk perdagangan emas secara daring/online (berbasis mobile ataupun web) di bursa
berjangka; Platform perangkat lunak yang memfasilitasi penyediaan informasi; Platform piranti lunak komputer untuk mencari,
menilai, mengukur, dan memulihkan malware yang diduga menargetkan perangkat komputasi; Platform-platform pesan
menggunakan program komputer chatbot (perangkat lunak); Plotter; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis;
Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Podcast yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis;
Ponsel dan tablet; Ponsel pintar dalam bentuk kacamata; Ponsel pintar yang digunakan pada bagian anggota badan; Pos
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pembatas jalan (Traffic post); Power Meter digital; Power bank portabel; Power inverter; Power system; Printer digital
berwarna; Printer ink jet; Printer inkjet; Printer kartu identitas; Printer yang dapat dibawa [portable]; Printer-printer berwarna;
Processor; Profesional speaker sistem; Program aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan jam tangan pintar; Program
aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen
Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat
serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang dapat digunakan pada ponsel,
smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian Kekayaan Intelektual; Program aplikasi yang
dapat digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk penilaian aset Kekayaan
Intelektual; Program computer untuk pengembangan piranti lunak; Program computer, perangkat lunak computer, rekaman
audio dan/atau video; Program dan perangkat lunak komputer yang dipasang di dalam kendaraan; Program dan perangkat
lunak permainan (game) komputer yang memungkinkan pengguna untuk bermain permainan (game) dengan telepon
bergerak; Program komputer (perangkat lunak yang bisa diunduh); Program komputer dan perangkat lunak aplikasi komputer
untuk penyimpanan data elektronik; Program komputer untuk alat-alat komunikasi; Program komputer untuk analisis efisiensi
pemrosesan data; Program komputer untuk analisis kinerja pemrosesan data; Program komputer untuk analisis prosedur
pemrosesan data; Program komputer untuk deteksi dan penghapusan virus komputer; Program komputer untuk digunakan
dalam aplikasi grafik komputer; Program komputer untuk digunakan dalam pemrosesan data yang berhubungan dengan
catatan keuangan; Program komputer untuk manajemen keuangan; Program komputer untuk menganalisa ayunan golf;
Program komputer untuk menjalankan transaksi melalui e-commerce; Program komputer untuk pelaporan keuangan; Program
komputer untuk perangkat komunikasi; Program komputer untuk permainan yang sebelumnya telah direkam; Program
komputer untuk video dan permainan komputer yang direkam pada penyimpan/pembawa data; Program komputer yang
berhubungan dengan perihal keuangan; Program komputer yang dapat diunduh dalam lingkup aplikasi seluler; Program
perangkat lunak algoritma untuk mengoperasikan dan mengontrol komputer; Program perangkat lunak aplikasi pintar untuk
terminal nirkabel yang direkam; Program perangkat lunak aplikasi pintar, dapat diunduh untuk terminal nirkabel; Program
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yang dipasang di ponsel atau komputer, digunakan untuk memberikan
evaluasi kredit, pinjaman tunai dan pinjaman angsuran konsumen, dan lain-lain untuk pengguna; Program perangkat lunak
untuk video game; Program perekaman sirkuit elektronik untuk peralatan hiburan untuk digunakan dengan layar kristal cair;
Program permainan interaktif; Program permainan komputer; Program permainan komputer multimedia interaktif yang dapat
diunduh; Program permainan komputer untuk mensimulasikan perdagangan sekuritas keuangan (perangkat lunak); Program
permainan komputer yang dapat diunduh melalui internet; Program permainan online; Program permainan portabel yang
dapat diunduh; Program permainan untuk mesin permainan video di rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair
yang dapat diunduh; Program permainan video dan komputer; Program permainan video interaktif yang dapat diunduh;
Program permainan video yang dapat diunduh; Program permainan yang dapat diunduh, yang disediakan dari online;
Program-program komputer terekam; Program-program komputer untuk melihat informasi, statistik atau trivia tentang bola
basket; Prosesor data dan sinyal digital dan optikal; Proyektor gambar bergerak; Proyektor holografik 3D; Proyektor untuk
pengeditan film; Proyektor-proyektor multimedia untuk home theaters; Publikasi elektronik dan digital yang dapat diunduh;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk artikel, makalah, dan bahan pengajaran di bidang telekomunikasi,
Internet, pelatihan, bisnis, penjualan, dan pemasaran; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk jadwal permainan
semua dalam bidang bola basket yang disediakan melalui Internet; Publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk
laporan penelitian dan kertas putih/laporan resmi dalam bidang teknologi, Internet, perangkat lunak dan komunikasi nirkabel.;
Publikasi elektronik yang dapat diunduh di bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat;
Publikasi yang berkaitan dengan layanan keuangan dan keuangan, disediakan dalam bentuk elektronik dan dipasok secara
online dari database, dari Internet, atau melalui perangkat komunikasi seluler; Publikasi-publikasi elektronik yang dapat
diunduh dalam bentuk majalah-majalah, surat kabar-surat kabar, buku-buku, buku pedoman di bidang elektronik; Pusat
distribusi serat optik; Pusat sensor curah hujan; Pusat sensor level air; Pusat sensor untuk pertanian; Pustaka perangkat lunak
untuk digunakan dalam analisa data; Pustaka perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan
algoritma pembelajaran mesin dan jaringan saraf dalam; RADIO PANGGIL (HT); RELAI LISTRIK; Rak penyimpanan CD,
bukan furnitur; Rangkaian chip; Rangkaian rekaman suara musikal; Ransel dan tas bawaan terutama yang diadaptasi untuk
membawa komputer; Ransel dan tas jinjing khusus diadaptasi untuk membawa komputer; Reduktor (Listrik); Rekaman audio
dan video; Rekaman audio dan video yang menampilkan hiburan musik dan musik; Rekaman audio dan video yang
menampilkan musik dan pertunjukan artistik; Rekaman audio visual yang menampilkan film dan program hiburan yang
menampilkan animasi yang ditargetkan terutama untuk anak-anak dan orang dewasa muda; Rekaman audio yang dapat
diunduh; Rekaman audio yang dapat diunduh yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; Rekaman
audiovisual yang menampilkan hiburan musik dan musikal; Rekaman compact [musik]; Rekaman suara dan / atau video;
Rekaman video yang dapat diunduh menampilkan musik dan hiburan musik; Rekaman video yang dapat diunduh yang
diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan [NFT]; Rekaman video yang dapat diunduh, rekaman video langsung
(streaming), dan rekaman suara yang dapat diunduh dalam bidang bola basket yang tersedia pada Internet; Rel MCB; Relai
beban lebih; Relai kompensasi faktor daya reaktif; Relai kontrol faktor daya; Relai listrik dan elektronik; Relai perlindungan
daya; Relay listrik; Relay untuk stasiun radio dan TV; Remote kontrol televisi; Resistor listrik; Respirator wajah elastomer
selain untuk pernapasan buatan; Reverb; Robot untuk hiburan; Rompi jaring untuk keselamatan; Rotator untuk laboratorium;
Rumah kamera; Ruter, sakelar, hub dan server pengoperasian perangkat lunak; SEKUN KABEL; SELONGSONG KABEL;
SISTEM PANGGILAN NIRKABEL; Sakelar Jendela; Sakelar Kunci Pintu; Sakelar kontrol; Sakelar untuk jaringan komputer,
server dan router; Saklar Kecil Pengganti; Sambungan untuk saluran listrik; Sandaran penyangga yang diadaptasikan untuk
komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Saringan Kamera; Sarung dan tas untuk computer portabel; Sarung
pelindung untuk kartu memori; Sarung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; Sarung untuk peramban
multimedia genggam; Sarung, wadah dan tempat lensa kontak; Saver mobil (pengisi daya); Sekering untuk baterai kendraan;
Sekuensing generasi berikutnya  (NGS) prosesor data bioinformasi  skuensing generasi berikutnya di bidang sekuensing,
genotipe, penguiian genetik,  dan genetika asam nukleat; Selongsong sambungan untuk kabel listrik; Sensor  alarm
pendeteksi motion, suhu, cahaya, getar, micro switch; Sensor Interaktif; Sensor aki deteksi aki; Sensor arah kecepatan angin;
Sensor cuaca lalu lintas; Sensor curah hujan; Sensor debu; Sensor ec tanah; Sensor elektronik atau listrik untuk mendeteksi,
memproses, mengumpulkan, merekam dan mentransmisikan data umum yang berkaitan dengan kesehatan, siklus tidur, irama
jantung dan aktifitas fisik; Sensor fotoelektrik; Sensor hujan; Sensor kebugaran dan olahraga monitor dan tampilan untuk
merasakan memantau merekam menampilkan mengukur dan mentransmisikan posisi global arah jarak ketinggian kecepatan
suhu dan informasi navigasi untuk dipakai selama berolahraga dan untuk aktivitas olahraga; Sensor kualitas air; Sensor
pelacakan gerak untuk realitas virtual realitas tertambah dan teknologi realitas campuran; Sensor pelacakan gerak untuk
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teknologi realitas campuran; Sensor pendeteksi; Sensor posisi LED; Sensor posisi optik; Sensor suhu evaporator untuk
kendaraan; Sensor suhu listrik; Sensor suhu pendingin untuk kendaraan; Sensor suhu udara sekitar untuk kendaraan; Sensor
untuk penggunaan ilmiah; Sensor untuk penggunaan ilmiah yang akan dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan data
biometrik manusia perangkat elektronik digital bergerak dan dapat dipakai untuk merekam mengatur mentransmisikan
memanipulasi dan meninjau file teks data audio gambar dan video; Sepatu untuk perlindungan yang tahan asam (acidproof);
Sepatu/alas kaki pelindung, sepatu/alas kaki pengaman, sepatu bot pengaman dan sepatu pengaman; Seperangkat pesawat
telepon; Seperangkat pesawat telepon tanpa kabel; Serangkaian data kriptografi yang dapat diunduh untuk menerima dan
membelanjakan mata uang kripto; Serat untuk transmisi suara dan gambar; Server iklan yaitu server komputer untuk
menyimpan iklan dan mengirimkan iklan ke situs web; Server untuk otomatisasi rumah; Set-top box yang memiliki kemampuan
mengenali suara; Set-top boxes yang menggabungkan fungsi pengenalan suara; Simulator latihan golf; Simulator pelatihan
kelistrikan; Simulator pelatihan kelistrikan (perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak);
Sinematografi; Sirkuit elektronik penyimpan program permainan video; Sirkuit manajemen baterai; Sirkuit terintegrasi (IC) di
bidang sekuensing, genotipe, pengujian genetik,  dan genetika asam nukleat; Sirkuit terpadu, chip, modul, pengendali untuk
komunikasi nirkabel, yaitu, untuk, penentuan posisi, lokasi, navigasi, pelacakan, keamanan, radar, pencitraan, perasa, dan
komunikasi lainnya yang memanfaatkan teknologi pita lebar ultra di dalamnya, yaitu, telepon selular pita lebar ultra, radar pita
lebar ultra dan sistem penentuan posisi pita lebar ultra; Sistem Penentuan Posisi Global; Sistem Penentuan Posisi Global
untuk kapal; Sistem alat pemadam api secara otomatis untuk perlindungan dari api; Sistem baterai yang dapat diperbarui
untuk menyediakan daya cadangan; Sistem kabel gantung (listrik),; Sistem keamanan secara elektronik untuk jaringan rumah;
Sistem keamanan untuk perangkat keras dan perangkat lunak komputer; Sistem kendali untuk penerangan; Sistem komponen
audio terdiri dari pengeras suara kitar (surround sound), pengeras suara, tuner, sound mixers, alat untuk menyamakan suara
speaker (equalizer), perekam audio, alat penerima radio; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari peralatan
endpoint (titik terakhir di mana pesan itu diterima), port daya dan Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan,
speaker, mikrofon, dan proyektor; Sistem konferensi video dan audio yang terdiri dari perangkat endpoint, port daya dan
Ethernet, telepon IP, kamera, display, pencahayaan, speaker, mikrofon, dan proyektor, kursi dan meja konferensi, yang
semuanya dijual sebagai satu unit; Sistem kontrol [perangkat keras komputer] untuk sistem pencetakan; Sistem memori untuk
komputer; Sistem menarik dan mengulur kabel listrik; Sistem multi kamera untuk digunakan dalam kendaraan; Sistem
otomatisasi rumah yaitu peralatan kontrol pusat untuk rumah pintar; Sistem pemantauan kualitas gas dan udara; Sistem
pencitraan video; Sistem penentuan posisi; Sistem penentuan posisi untuk pencahayaan; Sistem pengenalan suara; Sistem
pengeras suara; Sistem penghantar listrik (Conductor system); Sistem penghantar listrik tertutup dengan bahan pvc dan
tembaga sebagai bahan penghantar listrik (Enclosed conductor system); Sistem pengontrol tenaga listrik untuk digunakan
bersama dengan mesin pembakaran besar internal untuk jasa industri dan sistem pengontrol tenaga listrik untuk unit yang
dikemas yang terdiri dari mesin pembakaran besar internal dan generator.; Sistem pengontrol untuk ventilasi, pemanasan dan
suhu AC; Sistem perkabelan listrik; Sistem suara terdiri dari remote control, amplifier, pengeras suara dan komponennya;
Sistem tampilan dekat mata tahan air yang terdiri dari perangkat keras komputer antarmuka tampilan elektronik dan perangkat
lunak untuk menghasilkan dan menampilkan realitas virtual dan konten realitas campuran; Sistem tampilan mata dekat terdiri
dari sensor GPS akselerometer magnetometer kompas arah sensor suhu lingkungan dan sensor orientasi tip dan kemiringan
elektronik; Sistem tampilan mata dekat yang terdiri dari kacamata dan perangkat lunak untuk menghasilkan dan menampilkan
realitas standar augmented reality dan konten realitas campuran; Sistem tampilan mata dekat yang terdiri dari perangkat keras
komputer antarmuka tampilan elektronik dan perangkat lunak untuk menghasilkan dan menampilkan realitas virtual dan
konten realitas campuran; Sistem tampilan mata dekat yang terdiri dari perangkat keras komputer antarmuka tampilan
elektronik dan perangkat lunak yang secara khusus disesuaikan untuk kacamata; Sistem-sistem pemrosesan suara; Sistem-
sistem pengumpulan pembayaran tol secara elektronik; Situs web dan aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh yang
memungkinkan pengguna untuk dengan mudah melihat, memesan atau membeli kegiatan dan layanan yang berkaitan
dengan makan, kebugaran, kecantikan dan kesehatan; Slide (fotografi); Slide fotografi; Software aplikasi komunikasi melalui
internet; Software penyimpanan database untuk kegiatan jual-beli dan pembayaran; Software untuk survey; Soket yang dapat
digerakan; Sombok (Toa); Sonar; Speaker [peralatan audio]; Speaker aktif dan pasif; Speaker audio pintar; Speaker mobil;
Speaker yang dapat dikendalikan dengan suara; Splitter hdmi; Stabilizer listrik; Stand yang disesuaikan untuk ponsel; Stasiun
cadangan darurat untuk pengisian baterai; Stasiun dok dan adaptor, yaitu, stasiun dock elektronik dan adaptor listrik untuk
mengisi daya perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat
layar, komputer, mouse dan keyboard; Stiker (skins) komputer, yaitu, plastik film yang dipasang sebagai stiker untuk menutupi
dan  melindungi peralatan elektronik, yaitu, telepon genggam, pemutar musik portabel, PDA, dan tablet elektronik; Stop
kontak; Stop kontak listrik; Suar pensinyalan LED; Suara yang dapat diunduh; Suhu udara masuk atau untuk kendaraan;
Sumber pencahayaan optik; Suplai daya bebas gangguan; Suplai daya listrik, bergerak (Baterai yang dapat diisi ulang); Switch
Stater; Switchgear; TESPEN; TRAFO STEP DOWN; TRAFO STEP UP; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Tabung api
ringan; Tabung pemadam api; Tabung pitot; Tabung sinar-X tidak untuk tujuan medis; Tag yang dapat dibaca mesin; Tali
Telepon Seluler; Tali jam tangan (pintar) elektronik untuk memonitor kesehatan yang mengkomunikasikan data waktu-nyata ke
perangkat elektronik lainnya; Tali jam tangan dengan fungsi sebagai alat komunikasi tanpa kabel dengan terminal-terminal
elektronik seperti telepon-telepon pintar, komputer-komputer tablet, PDA, komputer-komputer; Tali jam tangan pintar;
Tampilan OLED; Tampilan QLED; Tampilan holografik 3D; Tampilan iklan elektronik; Tampilan layar LED untuk televisi;
Tampilan panel yang berbentuk datar; Tampilan video yang dipasang di kepala; Tampilan video yang dipasang di kepala
kacamata video digital yaitu layar mikro dan optik terkait headset realitas virtual elektronik terkait yaitu kabel sambungan dan
adaptor perangkat lunak dan firmware untuk menampilkan video game media elektronik dan gambar; Tampilan virtual dan
tampilan penggabungan antara obyek virtual dengan obyek nyata/realita (augmented reality), kacamata, pengontrol, dan
headset; Tampilan-tampilan layar LED (LED Displays); Tanda dioda pemancar cahaya (LED); Tangga telekop single [bagian
dari teleskop]; Tas khusus untuk ponsel; Tas komputer dan ransel yang diadaptasi untuk membawa komputer; Tas untuk
kamera dan peralatan fotografi; Tas untuk peralatan fotografi; Tas-tas untuk membawa keyboards; Tatakan dudukan untuk
kamera; Telepon Seluler; Telepon VoIP; Telepon nirkabel; Telepon pintar (smartphones) yang dipasang di pergelangan
tangan; Telepon pintar berupa jam tangan; Telepon pintar yang dipasang di pergelangan tangan; Telepon portabel; Telepon
seluler pintar; Teletip; Televisi DMB [Penyiaran Multimedia Digital]; Televisi LED; Televisi QLED; Televisi daring; Televisi dioda
kuantum dot pemancar cahaya; Televisi mobil; Televisi tabung sinar katoda; Tempat kumparan listrik; Tempat penyimpanan
baterai; Tempat telepon seluler terbuat dari kulit atau kulit imitasi; Terminal poin of sale elektronik; Terminal radio; Terminal
telekomunikasi interaktif listrik; Terminal-terminal interaktif; Terminal–terminal portabel untuk penggunaan pribadi untuk
merekam/ mengatur/ mentransmisikan/ mengendalikan/ mereview kesehatan dan perawatan kesehatan, dan menerima teks,
data, gambar, file audio; Textile printer; Theodolit; Tiang mic; Tiang speaker; Timbangan; Timbangan analitik; Timbangan diet;
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Timbangan digital (Digital Balance); Timbangan duduk; Timbangan fitness; Timbangan gantung [timbangan tuas]; Timbangan
kamar mandi elektronik; Timbangan kue; Timbangan presisi; Timbangan compact (kecil); Token keamanan; Token yang tidak
dapat dipertukarkan [NFT]; Token yang tidak dapat dipertukarkan yaitu file multimedia yang dapat diunduh yang berisi karya
seni teks audio dan video yang berkaitan dengan barang virtual koleksi digital dan koleksi kripto; Tongkat pengatur lalu lintas
berkilau atau mekanis (Traffic baton); Transmisi nirkabel untuk digunakan dalam mobil untuk pelacakan, pemantauan dan
diagnosis perawatan kendaraan dan untuk memberikan informasi kepada pengemudi [sehubungan dengan otomobil];
Transponder-transponder yaitu, terminal-terminal elektronik yang dipasang pada kendaraan untuk transaksi-transaksi
komersial secara elektronik; Truk pemadam api (fire trucks); Truk pemadam api berfungsi sebagai anti huru hara (Riot trucks);
Tudung pencegahan bencana alam; Tuner sinyal radio; Tusuk kontak, sok kontak dan kontak-kontak lain (sambungan listrik).;
Tutup pelindung untuk komputer laptop, komputer tablet, telepon mobile; USB drive perangkat keras (Universal serial bus
hardware drives); USB flash drive; USB flash drive kosong; USB flash drive yang sudah direkam sebelumnya; USB pengisi
daya; USB port pengisi baterai; USB yang dapat dihubungkan dengan periferal komputer; Unit  onboard yang menggabungkan
peralatan telekomunikasi dan fungsi telekomunikasi; Unit alarm central; Unit head (kepala) audio visual; Unit pemrosesan
informasi data; Unit pengawas hewan peliharaan; Unit transmisi audio; Unit-unit pengeras suara (Speakers); Variabel resistor;
Video dan podcast yang dapat diunduh di bidang berita, ulasan, cuaca, olah raga, hiburan, fashion, keuangan, makanan,
musik, inspirasi, kesehatan, gaya hidup, perjalanan, pengasuhan anak, ilmu pengetahuan, teknologi, budaya dan
kesejahteraan (wellness); Video game; Video interkom; Video kartun yang dapat diunduh; Video komik yang dapat diunduh;
Video pendek dan spot promosi dalam CD, pita video dan DVD pra-rekam; Video wall; Video yang dapat diunduh di bidang
manajemen bisnis; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen proyek; Video yang dapat diunduh di bidang manajemen
strategis; Videotron; Wadah lensa kontak; Wadah pelindung tahan air dan bukan tahan air untuk kamera; Waveguides untuk
pengiriman balok berdaya tinggi; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen bisnis; Webinar yang dapat diunduh di
bidang manajemen proyek; Webinar yang dapat diunduh di bidang manajemen strategis; Wide format printer; Woofer;
acidimeter untuk baterai; adapter jaringan komputer; adapter lensa kamera; adapter tanpa kabel untuk komputer; adapter,
sakelar, router dan hub jaringan komputer; adaptor daya; adaptor daya untuk komputer; adaptor ethernet; adaptor frekuensi
radio; adaptor kabel; adaptor kartu flash; adaptor kartu komputer; adaptor kartu memori flash; adaptor listrik; adaptor
penghubung dari server ke jaringan area penyimpanan; adaptor steker; adaptor stereo mobil; adaptor telepon; adaptor untuk
laptop; agenda elektronik; agitator magnetik untuk penggunaan laboratorium; agregator ethernet-over-VDSL; aki; aki mobil; aki
motor; aki untuk sepeda listrik, baterai untuk senter; akselerator grafis; akselerator memori non-volatile; akselerator partikel;
akselerator partikel [mesin]; akselerator video; akselerometer; akseptor uang kertas; aksesoris daya listrik yaitu dalam bentuk
outlet daya listrik; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone pads), dan
kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan
earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); aksesoris headphone, yaitu, bantal headphone
(headphone cushions), bantalan headphone (headphone pads), dan kabel ekstensi headphone; aksesoris kacamata;
aksesoris kacamata, yaitu tali, tali leher dan tali kepala untuk kacamata; aksesoris komputer, yaitu, tutup pelindung dan tempat
untuk telepon genggam, mouse komputer (tetikus komputer), headphone, komputer tablet, USB drive; aksesoris telepon
seluler, yaitu
aksesoris handsfree, penutup
telepon seluler dan penutup muka
telepon seluler; aksesoris telepon seluler, yaitu headset, tali telepon genggam; aksesoris untuk perangkat seluler, portabel dan
genggam, yaitu, earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan headphone;
aktinometer; aktuator listrik; aktuator otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar,
dan alat silinder untuk melindungi sensor suhu; aktuator pembangkit pulsa; akumulator [baterai]; akumulator listrik; akumulator
untuk daya fotovoltaik; akumulator, listrik; akumulator, listrik, untuk kendaraan; alarm; alarm akustik; alarm anti-intrusi; alarm
anti-pencurian, selain untuk kendaraan; alarm asap; alarm bayi; alarm bergetar sebagai pengingat untuk minum obat; alarm
bunyi; alarm gas; alarm jendela; alarm jendela elektronik; alarm keamanan; alarm keamanan anti pengganggu untuk pintu;
alarm keamanan pribadi; alarm kebakaran; alarm kebakaran dalam bentuk ornamen pohon Natal; alarm kebocoran air; alarm
kebocoran gas; alarm kolam renang; alarm peluit; alarm pencuri; alarm pencuri elektronik; alarm pencurian; alarm pintu; alarm
pintu elektronik; alarm pribadi; alarm, sensor alarm, dan sistem pemantauan alarm; alas kaki untuk perlindungan dari bahaya
biologis; alas kaki untuk perlindungan terhadap api; alas kaki untuk perlindungan terhadap iradiasi; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; alas kaki untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
kebakaran, termasuk sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan kecelakaan untuk digunakan dalam industri; alas kaki untuk
perlindungan terhadap tumpahan bahan kimia; alas mouse; alas mouse komputer; alas untuk mouse; alas untuk mouse
komputer; alat alarm pribadi; alat analisis gas; alat analisis kelembaban kulit, bukan untuk keperluan medis; alat analisis
kromatogram untuk penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat analisis makanan; alat analisis udara; alat anti pencurian; alat
anti-korosi katodik; alat baca [peralatan pengolah data]; alat baca sandi balok (barcode); alat bantu pernapasan bawah air; alat
bantu pernapasan oksigen, selain untuk alat bantu pernapasan buatan; alat bantu pernapasan untuk berenang di bawah air;
alat bantu pernapasan, kecuali untuk pernapasan buatan; alat cetak biru; alat dan instrumen astrometri; alat dan instrumen
fotografi; alat dan instrumen gambar yang disesuaikan untuk digunakan dengan komputer; alat dan instrumen keselamatan
dan keamanan; alat dan instrumen multimedia; alat dan instrumen pengajaran; alat dan instrumen pensinyalan; alat dan
instrumen radio; alat dan instrumen survei; alat dan instrumen ukur listrik; alat dan instrumen untuk astronomi; alat dan
instrumen untuk fisika; alat dan instrumen untuk memindai mikroskop konduktansi ion; alat dan instrumen untuk memindai
mikroskop probe; alat dan instrumen untuk mengukur dan mengendalikan; alat dan instrumen untuk mentransfer, menerima
dan menyimpan suara, gambar dan data, baik dalam bentuk digital maupun analog; alat dan instrumen untuk merekam,
mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; alat dan instrumen untuk merekam, mentransmisikan, mereproduksi, atau
memproses suara, gambar, atau data; alat dan instrumen untuk mikroskop; alat dan instrumen untuk pemindaian mikroskop
ion; alat dan instrumen untuk tujuan penelitian; alat dan perlengkapan fotografi; alat dan simulator pelatihan; alat dan sistem
pemadam kebakaran; alat demagnetisasi untuk pita magnetik; alat diagnostik, bukan untuk tujuan medis; alat difraksi
[mikroskop]; alat distilasi untuk tujuan ilmiah; alat distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; alat elektro-dinamis untuk
kendali jarak jauh sinyal; alat elektronik Global Positioning System [GPS]; alat elektronik dan perangkat lunak komputer yang
mengijinkan penggunaan bersama-sama dan transmisi data dan informasi antar alat dengan tujuan memfasilitasi pemantauan,
kontrol, dan otomatisasi lingkungan; alat elektronik genggam untuk penerimaan dan/atau pengiriman data nirkabel, terutama
pengiriman dan penerimaan pesan-pesan, video-video, suara-suara; alat elektronik yang dapat dikenakan; alat fotokopi; alat
fototelegrafi; alat holografi; alat identifikasi hewan elektronik; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio
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pengontrol suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengakses dan menelusuri database online,
situs web, telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel untuk dokumen, berkas,
dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol
suara dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio, video, dan
konten multimedia, untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar media portabel, dan
alat untuk mengirim (streaming) media digital; alat informasi yang berdiri sendiri, yaitu, pengeras suara audio pengontrol suara
dan manual dengan kemampuan asisten digital pribadi untuk menyediakan jasa pelayanan pengurus (concierge) pribadi untuk
pihak lain yang diinisiasikan oleh perintah pengontrol-suara melalui suatu telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar,
komputer genggam, komputer portabel, yaitu, menambah dan mengakses janji bertemu dengan kalendar, alarm,
penghitung/pengatur waktu (timers), pengingat (reminders) dan membuat reservasi restoran, perjalanan, dan hotel; alat input
komputer; alat inspeksi cacat permukaan wafer; alat inspeksi optik untuk keperluan industri; alat inspeksi optik untuk
keterlacakan persiapan farmasi dan paket farmasi; alat ionisasi tidak untuk pengolahan udara atau air; alat ionisasi untuk
penggunaan ilmiah atau laboratorium; alat ionisasi, kecuali untuk pengolahan udara atau air; alat juru bahasa elektronik; alat
kaca untuk cetakan foto; alat kemudi, otomatis, untuk kendaraan; alat kendali jarak jauh *; alat kendali jarak jauh portable
untuk kick-up block; alat kendali jarak jauh radio untuk memulai mesin mobil; alat keselamatan diri; alat keselamatan kerja; alat
komunikasi data yang mengirimkan data dan informasi ke database; alat kontrol elektronik [EKG] untuk lampu LED dan lampu;
alat kontrol elektronik untuk motor; alat kontrol elektronik untuk robot; alat kontrol jarak jauh untuk kompresor; alat kontrol jarak
jauh untuk membuka dan menutup pintu; alat kontrol jarak jauh untuk membuka dan menutup pintu kendaraan; alat kontrol
jarak jauh untuk pompa vakum; alat kontrol keamanan; alat kontrol lalu lintas udara; alat kontrol listrik untuk robot; alat kontrol
pencahayaan; alat kontrol, pengujian dan pemantauan listrik; alat kromatografi cair untuk penggunaan laboratorium; alat
kromatografi otomatis untuk penggunaan laboratorium; alat kromatografi penukar ion otomatis untuk penggunaan
laboratorium; alat kromatografi untuk penggunaan laboratorium; alat lampu lalu lintas [perangkat pensinyalan]; alat listrik untuk
mengontrol; alat magnetic resonance imaging [MRI], bukan untuk tujuan medis; alat medis dalam bentuk sensor untuk
memantau pasien sebelum, selama atau setelah bedah ortopedi; alat medis untuk analisis gaya berjalan; alat medis yang
menggabungkan realitas virtual atau realitas tertambah (augmented reality) untuk digunakan oleh praktisi kesehatan dalam
prosedur pembedahan, keterlibatan pasien atau rehabilitasi pasien; alat medis, yaitu, sistem robot bedah yang terdiri dari
lengan robot bedah, sensor, kamera, instrumen bedah, perangkat lunak untuk pengelolaan operasional dari sistem, monitor
video, peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi, unit tampilan visual, peralatan perekam dan tampilan optik
(optical viewing), kontrol elektronik, penyangga (stand) dari kamera navigasi, penyangga (stand) dari lengan robot serta layar
sentuh, semua dijual sebagai satu unit; alat multiplexing video; alat navigasi satelit; alat navigasi satelit, yaitu, sebuah Global
Positioning System (GPS); alat navigasi untuk kapal; alat navigasi untuk kendaraan; alat navigasi untuk kendaraan [komputer
terpasang]; alat navigasi untuk mobil; alat pelindung diri (APD); alat pemadam api; alat pemadam api untuk mobil; alat
pemadam kebakaran untuk mobil; alat pemancar dan alat penerima yang digunakan untuk menemukan hewan peliharaan
yang hilang; alat pemancar elektronik untuk mengirim tempat menarik ke kendaraan [sehubungan dengan otomobil]; alat
pemancar suara; alat pemantau tingkat cairan; alat pemantauan pembangkit listrik; alat pemantauan untuk perangkat yang
mendukung Internet of Things [IoT]; alat pemantauan, selain untuk keperluan medis; alat pembaca kartu flash; alat
pembayaran elektronik dan terminal untuk tempat penyelesaian transaksi jual beli; alat pembersih kepala magnetik; alat
pembersih lensa kontak; alat pembersih pita magnetik; alat pembersih untuk disc rekaman suara; alat pembesar [fotografi];
alat pembicara; alat pemusatan untuk transparansi fotografi; alat pemutar reproduksi suara; alat pemutus listrik; alat penahan
kabel listrik; alat penarik kabel listrik; alat pencampur suara; alat pencatat absensi elektronika; alat pendengar; alat pendengar
untuk komunikasi jarak jauh; alat pendeteksi api; alat pendeteksi asap dan karbon monoksida; alat pendeteksi dan penguji
kebocoran; alat pendeteksi ranjau; alat pendeteksi uang palsu elektronika; alat pendistribusi daya untuk penerangan jalan; alat
penerima audio dan video; alat penerima telepon; alat penerima televisi LCD; alat penerima televisi dengan layar tampilan
yang dapat digunakan sebagai cermin; alat peneropong telur; alat pengacau radar; alat pengajaran; alat pengajaran
audiovisual; alat pengaman listrik untuk instalasi elevator; alat penganalisa fluoresensi untuk protein, bukan untuk keperluan
medis; alat pengapung renang untuk keperluan keamanan; alat pengatur elektronik; alat pengatur suhu air; alat pengatur
waktu listrik; alat pengatur, listrik; alat pengecek kerusakan pada piringan optik; alat pengembangan perangkat lunak; alat
pengembangan perangkat lunak komputer; alat pengembangan perangkat lunak untuk membuat perangkat lunak dan aplikasi
selular; alat pengendali jarak jauh untuk kebutuhan rumah tangga; alat pengendali listrik dan elektronik untuk pintu garasi; alat
pengeras suara berukuran kecil yang dipakai di dalam telinga; alat pengering untuk cetakan foto; alat pengisi baterai ponsel
yang dapat dibawa; alat pengisi daya; alat pengisi daya baterai untuk kamera/kamera digital; alat pengkait kabel listrik; alat
pengolah data; alat pengolah data dan komputer; alat pengolah data elektronik; alat pengolah data, yaitu coupler; alat
pengolah kata; alat pengontrol (termostat)   ; alat pengontrol daya untuk penerangan; alat pengontrol jaringan; alat pengontrol
manajemen jaringan; alat pengontrol memori semikonduktor; alat pengontrol mikro berdaya rendah; alat pengontrol motor
penggerak, elektronik; alat pengontrol otomatis dan monitor jarak jauh untuk keperluan mengukur, monitoring dan mengontrol
untuk pendingin udara; alat pengontrol otomatisasi rumah; alat pengontrol tenaga untuk monitoring jarak jauh; alat penguji
untuk penguji papan sirkuit; alat penguji untuk pengujian serat optik; alat pengujian genetik untuk tujuan ilmiah; alat pengukur;
alat pengukur air (meteran air); alat pengukur cahaya optik; alat pengukur dan penguji elektrik atau magnetik; alat pengukur
diameter kawat; alat pengukur gas (meteran gas); alat pengukur jarak; alat pengukur kecepatan; alat pengukur kecepatan
[fotografi]; alat pengukur luminescence; alat pengukur minyak (meteran minyak); alat pengukur panjang; alat pengukur
parameter fisik laut; alat pengukur presisi; alat pengukur radiasi; alat pengukur radioaktivitas; alat pengukur suara; alat
pengukur tekanan; alat pengukur tingkat cairan; alat pengukur tingkat laser; alat pengukur untuk mengukur potensial
permukaan, yaitu, potensial zeta, ukuran dan distribusi ukuran partikel koloid dalam suatu larutan.; alat pengukur untuk
pengeluaran parfum dalam jumlah yang terukur; alat pengukur volume aliran udara; alat pengukur, listrik; alat pengulang
jaringan nirkabel; alat pengurai listrik; alat penulis kartu terintegrasi; alat penulis sandi magnetik; alat penyalaan, listrik, untuk
menyalakan dari kejauhan; alat penyangga kabel listrik; alat penyeimbang; alat penyimpan data komputer; alat penyimpanan
data; alat penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, alat pemutar media, media penyimpan digital kosong,
drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal komputer; alat
penyimpanan data, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, drive dalam keadaan solid, media penyimpan digital kosong, drive
hybrid dan periferal komputer; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, drive disk keras, drive disk digital, media penyimpan
digital kosong, drive disk keras portabel, drive dalam keadaan solid, drive memori flash, drive disk hybrid dan periferal
komputer untuk menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi atau
melalui awan; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, menyimpan dan cadangan data elektronik baik secara lokal atau
melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan jaringan komputer, yaitu, untuk menyimpan dan cadangan data
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elektronik baik secara lokal atau melalui suatu jaringan telekomunikasi; alat penyimpanan komputer, yaitu, perangkat keras
memori komputer, drive keras untuk komputer dan drive dalam keadaan solid (SSD) untuk komputer; alat penyimpanan
komputer, yaitu, sistem atau subsistem untuk menyimpan dan mengarsip data elektronik; alat penyimpanan perangkat keras
komputer untuk menyimpan dan memperoleh kembali data; alat penyimpanan untuk menyimpan dan memperoleh kembali
data; alat peraga data; alat perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola data di antara beberapa perangkat di suatu
jaringan; alat peredup cahaya untuk penerangan; alat perekam dan reproduksi suara; alat perekam data; alat perekam data
untuk pengiriman dan penyimpanan antara alat memori elektronik melalui kabel atau tanpa kabel; alat perekam film; alat
perekam jarak; alat perekam suara; alat perekam suara dan gambar; alat perekam tekanan; alat perekam untuk mengemudi;
alat perekam untuk merekam lalu lintas pada jaringan telekomunikasi; alat perekam video; alat perekam waktu; alat perekam
waktu dan tanggal; alat perluas untuk papan ketik, video dan mouse; alat perluasan jaringan nirkabel; alat pertukaran telepon;
alat pertukaran telepon elektronik; alat poin akses nirkabel (WAP); alat portabel penahan mobil yang dikendalikan dari jarak
jauh; alat reproduksi suara; alat sensor; alat spektrograf; alat stereoskopik; alat streaming media digital; alat telegraf manual;
alat telegraf otomatis; alat telemetering; alat telemetering kendali jarak jauh; alat terjemahan elektronik; alat transmisi data
interaktif; alat transmisi suara; alat transmisi telepon; alat uji bukan untuk tujuan medis; alat uji elektronik; alat uji elektronik
untuk digunakan di bidang telekomunikasi; alat uji semi-konduktor; alat uji untuk menguji papan sirkuit cetak; alat ukur; alat
ukur alat; alat ukur dan instrumen; alat ukur elektromagnetik; alat ukur lensa korektif; alat ukur radiasi; alat ukur radioaktivitas;
alat ukur resistensi; alat ukur tinggi badan; alat ukur untuk digunakan di bidang otomotif; alat ukur yang digunakan untuk
menentukan apakah suatu benda sudah sejajar dengan lainnya (waterpass); alat untuk darurat dan penyelamatan; alat untuk
efisiensi  energi listrik tegangan rendah; alat untuk fermentasi [alat laboratorium]; alat untuk meletakkan kamera dan monitor;
alat untuk memantau dan merekam kinerja mesin; alat untuk membaca barcode; alat untuk memberitahukan notifikasi
pelanggaran kecepatan, batas geografis virtual (geo-fence) dan jam malam dalam mobil, yaitu, indikator kecepatan dan sensor
waktu [sehubungan dengan otomobil]; alat untuk memeriksa absensi kerja; alat untuk memeriksa franking; alat untuk
memeriksa keaslian uang kertas; alat untuk memeriksa kecepatan kendaraan; alat untuk memeriksa perangko; alat untuk
memproses pembayaran elektronik; alat untuk memproses pembayaran secara elektronik; alat untuk memproses,
mentransmisikan dan menyimpan informasi basis data; alat untuk memverifikasi data pada kartu yang dikodekan secara
magnetis; alat untuk menganalisis gas; alat untuk mengedit film sinematografi; alat untuk mengembangkan film; alat untuk
mengembangkan foto; alat untuk mengendalikan listrik statis; alat untuk mengganti jarum pemutar rekaman; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; alat untuk menghasilkan
gambar; alat untuk menghasilkan gambar virtual; alat untuk menghasilkan karakter; alat untuk menghasilkan kebisingan; alat
untuk menguji detektor asap menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor karbon monoksida menggunakan
semprotan aerosol; alat untuk menguji detektor panas menggunakan semprotan aerosol; alat untuk menguji makanan; alat
untuk menguji rem kendaraan; alat untuk menguji transmisi kendaraan; alat untuk mengukur; alat untuk mengukur kecepatan
ayunan golf; alat untuk mengukur ketebalan kulit; alat untuk mengukur, mendeteksi dan memonitor instrumen yang digunakan
pada aplikasi industri; alat untuk mentransmisikan dan mereproduksi suara atau gambar; alat untuk mentransmisikan program
radio dan pesan relai radio; alat untuk merekam dan mereproduksi ucapan; alat untuk merekam gambar; alat untuk merekam
suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi gambar; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi informasi; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara; alat untuk merekam, mengirim atau
mereproduksi suara atau gambar; alat untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, gambar dan data; alat untuk
merekam, mengirim, memproses dan mereproduksi suara, gambar atau data; alat untuk merekam, menyimpan, mengirim dan
mereproduksi suara dan gambar; alat untuk merekam, transmisi, penerimaan, pemrosesan atau reproduksi suara, gambar
atau data; alat untuk mereproduksi suara; alat untuk pengembangan piranti lunak untuk pembuatan aplikasi mobile Internet
dan antarmuka klien; alat untuk pengembangan piranti lunak, yaitu, piranti lunak untuk pengujian aplikasi; alat untuk
penyiaran, perekaman, transmisi atau reproduksi suara atau gambar; alat untuk penyiaran, perekaman, transmisi atau
reproduksi suara, data atau gambar; alat untuk perekaman, transmisi, amplifikasi dan reproduksi suara; alat untuk reproduksi
suara atau gambar; alat untuk transmisi komunikasi; alat untuk transmisi radio, alat pembaca optik; alat untuk transmisi suara
atau gambar; alat validasi tiket elektronik; alat verifikasi elektronik untuk mengecek pengesahan kartu-kartu; alat-alat optik
yang dapat dilihat; alat-alat otomatisasi perangkat lunak komputer.; alat  interfase komputer; alidades; altimeter; amplifier;
amplifier akustik; amplifier audio; amplifier dan penerima audio; amplifier daya; amplifier daya MMIC; amplifier daya RF;
amplifier gitar; amplifier semi-konduktor optik; amplifier semikonduktor optik; amplifier stereo; amplifier untuk alat musik;
amplifier untuk gitar bass; analisa audio; analisa gangguan universal; analisa gas buang; analisa gas residu; analisa kuantum
resonansi magnetik; analisis laboratorium penelitian untuk mengukur, menguji dan menganalisis darah dan cairan tubuh
lainnya; anemometer; anggota badan tiruan untuk keperluan instruksi medis [peralatan pengajaran]; anjungan tunai mandiri
[ATM]; anoda; antarmuka pemrograman aplikasi [Application Programming Interface (API)] untuk digunakan dalam
membangun aplikasi perangkat lunak; antarmuka pengguna (perangkat lunak), yaitu, layar sentuh untuk kolaborasi ruang
rapat jarak jauh dan tatap muka; antarmuka pengguna untuk komputer kendaraan bermotor dan perangkat elektronik, yaitu
panel kontrol elektronik, monitor, layar sentuh, remot kontrol, stasiun dok, konektor, sakelar, dan kontrol yang diaktifkan suara;
antarmuka untuk komputer; antarmuka untuk komputer, layar komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat
elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box, serta pemutar dan perekam audio dan video;
antena; antena frekuensi radio; antena microwave; antena microwave untuk penerimaan data satelit; antena mobil; antena
pemancar gelombang radio; antena penerima siaran satelit; antena radar; antena radio; antena radio dan televisi; antena
satelit; antena sinyal radio; antena televisi; antena untuk jaringan telekomunikasi; antena untuk peralatan komunikasi nirkabel;
antena untuk peralatan radio; antikode; aparat komunikasi gelombang mikro; aparat pemantauan keamanan listrik untuk
digunakan di bidang otomotif; aparat pemantauan kendaraan; aparat pengawasan keamanan; aparat pengawasan video;
aparat peringatan keamanan; aparat untuk memeriksa surat stempel; aparatus (termasuk perangkat keras komputer dan
perangkat lunak komputer) untuk menyediakan, memproses, menampilkan, merekam, mentransmisikan, menerima,
mereproduksi, mengedit, memanfaatkan dan memutar ulang gambar, suara, data dan informasi; aparatus balok
elektromagnetik untuk proyektil; aparatus catu daya listrik selain generator; aparatus dan instrumen bahari; aparatus dan
instrumen ilmiah, optik, pengukur, pensinyalan dan pengecekan; aparatus dan instrumen kendali jarak jauh; aparatus dan
instrumen komunikasi data; aparatus dan instrumen penimbang; aparatus dan instrumen penimbang untuk unit standar;
aparatus dan instrumen sinematografi; aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau kendaraan tanpa awak;
aparatus dan instrumen untuk mengendalikan dan memonitor aliran air; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan,
mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan distribusi listrik; aparatus dan instrumen untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasi, mengatur atau mengendalikan listrik; aparatus dan instrumen
untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan distribusi atau
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penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur
atau mengendalikan penggunaan listrik; aparatus dan instrumen untuk tujuan ilmiah; aparatus dan instrumen xerografis;
aparatus dan penerima telepon; aparatus dan perkakas yang menyelamatkan jiwa; aparatus dan perlengkapan otentikasi mata
uang; aparatus dan perlengkapan yang menyelamatkan jiwa; aparatus diagnostik, bukan untuk tujuan medis, yaitu, aparatus
yang digunakan untuk analisa dan optimasi sistem komputer; aparatus dubbing audio; aparatus elektroforesis untuk
penggunaan laboratorium; aparatus elektroforesis, bukan untuk tujuan medis; aparatus frekuensi tinggi; aparatus generasi
suara; aparatus komputasi awan; aparatus memori; aparatus pemotongan film; aparatus pengatur panas; aparatus penghasil
sinyal elektronik; aparatus penguat gen untuk penggunaan laboratorium; aparatus pengukur fluida; aparatus pengukur
kecepatan untuk bola golf; aparatus pensinyalan angkatan laut; aparatus peralihan audio; aparatus peralihan telepon digital;
aparatus serta peranti untuk pengidentifikasian pribadi; aparatus sinyal kereta api, bercahaya atau mekanis; aparatus
transvasing oksigen; aparatus untuk bernyanyi dengan musik latar yang telah direkam sebelumnya dan dengan lirik yang
ditampilkan di layar; aparatus untuk komunikasi elektronik; aparatus untuk memonitor jarak jauh; aparatus untuk mengenkripsi
dan mendekripsi sinyal video dan/atau suara dan/atau data elektronik; aparatus untuk merekam suara; aparatus untuk
merekam transmisi atau reproduksi data, suara atau gambar, peralatan pengolah data, perangkat keras komunikasi data;
aparatus untuk merekam, transmisi , memanipulasi, dan mereproduksi suara dan gambar; aparatus untuk merekam, transmisi
atau reproduksi data elektronik; aparatus untuk merekam, transmisi menerima dan memanipulasi gambar dan data;
apertometer [optik]; aplikasi  seluler untuk melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan; aplikasi  seluler yang
memfasilitasi kemampuan  pengguna  untuk melihat menganalisis merekam menyimpan memantau mengelola
memperdagangkan  dan menukar mata uang virtual aset digital dan blockchain; aplikasi (perangkat lunak) yang dapat diunduh
untuk telepon pintar; aplikasi dekstop; aplikasi komputer untuk mengotorisasi pembayaran elektronik serta transaksi keuangan
elektronik; aplikasi komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik; aplikasi
komputer untuk streaming video, musik dan gambar; aplikasi komputer utuk mengolah pembayaran elektronik serta transaksi
keuangan elektronik; aplikasi multimedia interaktif dan program komputer untuk digunakan sehubungan dengan skema
keanggotaan pelanggan, termasuk skema kartu loyalitas pelanggan, skema insentif, skema bonus, kartu hadiah dan kartu
diskon; aplikasi pembayaran elektronik (uang digital/ digital money) yang dapat digunakan untuk memfasilitasi pembelian/
pembayaran; aplikasi pendaftaran merek internasional; aplikasi pengaturan keuangan; aplikasi perangkat lunak [aplikasi]
untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; aplikasi perangkat lunak [dapat diunduh]; aplikasi perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam kaitannya dengan pelestarian lingkungan, perubahan iklim dan penyeimbangan karbon;
aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diprogram untuk perangkat seluler, televisi, dan perangkat video lainnya;
aplikasi perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer yang digunakan untuk asisten
digital pribadi; aplikasi perangkat lunak komputer, dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak komputer, yang dapat di unduh;
aplikasi perangkat lunak metronom yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak ponsel yang dapat diunduh; aplikasi
perangkat lunak pusat data ; aplikasi perangkat lunak seluler yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak untuk bermain
game; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi perangkat lunak untuk digunakan dengan
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk layanan jejaring
sosial melalui internet; aplikasi perangkat lunak untuk memberikan informasi tentang kesehatan dan kesejahteraan, untuk
digunakan sehubungan dengan terapi perilaku, untuk memasukkan, menyimpan, mengelola, dan menganalisis catatan medis
dan data pasien, bagi pengguna untuk melacak gejala dan mencatat perawatan, bagi pengguna untuk melacak aktivitas fisik,
penting tanda-tanda, dan informasi biometrik, untuk mengakses dan mengumpulkan data imunisasi, untuk melacak, merekam,
dan berbagi informasi perawatan kesehatan.; aplikasi perangkat lunak untuk memposting, mendistribusikan, dan melihat
peluang kerja, untuk memposting dan melihat resume, untuk berlangganan pemberitahuan pekerjaan melalui email dan teks,
untuk menyaring pelamar pekerjaan dengan melihat atau mengunduh resume dalam database resume, untuk mencari
peluang kerja dan untuk melamar ke pekerjaan; aplikasi perangkat lunak untuk perangkat bergerak (mobile application) untuk
digunakan oleh pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat bergerak (mobile application) yang memungkinkan penyedia layanan kesehatan untuk terlibat, membuat stratifikasi
dan memantau pasien bedah ortopedi sebelum pembedahan dan sesudah pembedahan; aplikasi perangkat lunak untuk
perangkat seluler untuk memantau dan mengelola informasi medis pasien; aplikasi perangkat lunak untuk perencanaan
pernikahan; aplikasi perangkat lunak untuk produk perbankan melalui fasilitas pesan singkat (SMS); aplikasi perangkat lunak
untuk transmisi komunikasi elektronik.; aplikasi perangkat lunak yang dapat diunduh; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk pemesanan dan pemesanan transportasi, perjalanan, dan restoran; aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh untuk ponsel; aplikasi perangkat lunak yang dipasang pada komputer pribadi untuk mentransfer data musik dari
komputer pribadi ke pemutar audio HDD (Hard Disk Drive); aplikasi perangkat lunak yang memungkinkan pengusaha mencari
dan merekrut karyawan.; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan informasi tentang layanan rekrutmen, solusi
kepegawaian dan perencanaan karir; aplikasi perangkat lunak yang menampilkan permainan komputer; aplikasi perangkat
seluler yang dapat diunduh (downloadble) untuk merekam data mengemudi, menghasilkan penilaian mengemudi, permintaan
bantuan di jalan, pemeriksaan kesehatan kendaraan, pengiriman pengingat pemeliharaan, pelacakan lokasi mobil,
penyampaikan peringatan vandalisme, penyediaan informasi keselamatan pengemudi [sehubungan dengan otomobi]; aplikasi
peranti lunak untuk perangkat mobile atau nirkabel dan perangkat komputer untuk mengaktifkan perbankan elektronik, mobile
dan online; aplikasi percetakan online yang dikombinasikan dengan jarinqan sosial dimana para penqquna dapat chattinq,
sharinq, kolaborasi.; aplikasi piranti lunak komputer untuk perangkat seluler, komputer pribadi, konsol dan tablet, yaitu piranti
lunak yang digunakan untuk menyimpan dan menarik dana dari rekening bank, rekening kartu kredit, rekening kartu debit,
transfer dana, melakukan transaksi, dan melihat informasi rekening bank; aplikasi ponsel pintar [perangkat lunak]; aplikasi
ponsel pintar yang dapat diunduh [perangkat lunak]; aplikasi ponsel pintar, dapat diunduh; aplikasi seluler; aplikasi seluler
pendidikan; aplikasi seluler untuk digunakan  dalam perdagangan keuangan pertukaran keuangan  dan mengakses informasi
keuangan serta data dan tren pasar; aplikasi seluler untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan; aplikasi seluler untuk
membuat akun dan memelihara  serta mengelola  informasi tentang  transaksi keuangan  pada buku besar umum yang
didistribusikan  dan jaringan pembayaran  peer to peer; aplikasi seluler untuk memelihara  buku besar untuk transaksi
keuangan; aplikasi seluler untuk memungkinkan  pengguna menghitung  parameter yang terkait dengan transaksi keuangan;
aplikasi seluler untuk mengenkripsi dan memungkinkan  transmisi  informasi digital yang aman melalui Internet serta melalui
mode komunikasi  lain antara perangkat  komputasi; aplikasi seluler untuk menvelesaikan transaksi keuangan; aplikasi seluler
untuk menyediakan  otentikasi pihak dalam transaksi keuangan; aplikasi seluler untuk pengelolaan  keamanan kriptografi
transmisi elektronik  di seluruh jaringan komputer; aplikasi seluler untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran;
aplikasi seluler untuk platform buku besar terdistribusi untuk digunakan  dalam memproses transaksi keuangan; aplikasi
seluler yang dapat diunduh; aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk menelusuri  video dengan browser bawaan; aplikasi

Halaman 900 dari 1012



seluler yang dapat diunduh untuk ponsel cerdas dan komputer tablet; aplikasi seluler yang dapat diunduh yang menampilkan
konten hiburan, termasuk konten interaktif; aplikasi seluler, direkam; aplikasi telepon selular untuk mengakses dan streaming
audio visual dan konten multimedia melalui internet dan jaringan komunikasi global; aplikasi tentang sistem kasir; aplikasi
terkait dengan sistem pengaturan transportasi; aplikasi untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi;
aplikasi untuk pembayaran parkir; aplikasi untuk pencatatan hak cipta; aplikasi untuk pendaftaran desain industri; aplikasi
untuk pendaftaran merek; aplikasi untuk pendaftaran paten; aplikasi untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan;
aplikasi untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; aplikasi untuk perpanjangan
merek; aplikasi untuk ponsel, komputer tablet, dan ponsel pintar dalam bentuk permainan video yang dapat diunduh; aplikasi
yang dapat diunduh; aplikasi yang dapat diunduh untuk digunakan dengan perangkat seluler; aplikasi yang memungkinkan
pengguna untuk berkolaborasi dan berkomunikasi melalui ruang chat untuk membuat foto cetak produk; aplikasi yang
menyediakan jasa percetakan online; aplikasi-aplikasi seluler yang dapat diunduh menggunakan artificial intelligence untuk
otomatisasi bisnis.; application programming interface (API) untuk digunakan dalam mengembangkan platform AI (kecerdasan
buatan), yaitu, bot (bots), agen virtual dan asisten virtual; application programming interface (API) untuk perangkat lunak
komputer untuk mengembangkan pengalaman realitas virtual dan augmented reality; apron bahan bakar; armatures [listrik];
armatures untuk digunakan dalam peralatan listrik; array berlebihan dari pengontrol disk [RAID] independen; array dioda; arsip
MP3 yang direkam (mengenai musik); arsip digital; arsip digital (dapat diunduh); artikel reflektif untuk dipakai, untuk
pencegahan kecelakaan; aset digital aman kriptografi yaitu dompet perangkat keras cryptocurrency; asisten digital pribadi;
asisten digital pribadi (PDA); asisten digital pribadi dalam bentuk arloji; aspirator untuk penggunaan laboratorium; attenuator;
attenuators sinyal listrik; aturan bevel; aturan lipat; aturan pengukuran; aturan slide melingkar; audio dan video analog dan
rekaman digital pada kaset, cakram, rekaman, DVD dan CD, kaset, atau media perekaman lainnya; audio processor;
audiometer; autocollimators; automata musik yang dioperasikan dengan koin [kotak juke]; autotransformers; bagian dan
aksesori untuk kacamata; bagian komponen untuk antena; bagian untuk kacamata; bahan dan perangkat semikonduktor,
yaitu, system daya dan nirkabel silikon karbida dan galium nitrida; bahan-bahan pendidikan dalam bentuk digital; baju balap
motor tahan api untuk tujuan keamanan; baju besi tubuh; baju zirah; baki cuci [fotografi]; baki laboratorium; balaclava tahan
api; balaclavas untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; balancers penguat ganda; ballast elektronik
untuk lampu; ballast listrik untuk peralatan penerangan neon; ballast pencahayaan; ballast untuk lampu halogen; ballast untuk
lampu neon; ballast untuk lampu pelepasan gas; ballast untuk peralatan penerangan listrik; balon meteorologi; ban leher
elektronik untuk melatih binatang; bantalan hidung kacamata; bantalan hidung sunglass; bantalan hidung untuk kacamata;
bantalan hidung untuk kacamata hitam; bantalan lutut untuk pekerja; bantalan pendingin komputer notebook; bantalan
pengisian nirkabel untuk smartphone; bantalan rahang diadaptasi khusus untuk helm pelindung olahraga; bantalan sentuh;
bantalan sentuh untuk komputer; bantalan telinga khusus disesuaikan untuk helm olahraga pelindung; bantalan telinga untuk
bingkai kacamata; bantalan telinga untuk earphone; bantalan telinga untuk headphone; bar lampu darurat untuk kendaraan
[sinyal bercahaya]; barang dari pakaian pelindung untuk dipakai oleh pengendara sepeda motor untuk perlindungan terhadap
kecelakaan atau cedera; barang digital untuk verifikasi asal dan otentikasi anti-pemalsuan; barang virtual yang dapat diunduh
yaitu program komputer untuk digunakan secara online dan di dunia maya online; barang-barang optik; barang-barang yang
bersifat  magnetik, optik atau pembawa informasi elektronik, atau kombinasinya, yaitu stiker, label, label berperekat, kertas-
kertas, yang dilengkapi dengan sarana/cara pengkodean dan/atau struktur difraksi dan/atau struktur holografik untuk
digunakan sebagai sarana/cara keperluan identifikasi, otentikasi atau keamanan; barel lensa untuk mikroskop; barel lensa
untuk teleskop; barometer; base chargers untuk perangkat elektronik seluler; batang pengukur; batang untuk peramal air;
baterai; baterai anoda; baterai dan alat pengisi daya baterai; baterai dan pengisi daya untuk rokok elektronik; baterai eksternal
portabel; baterai elektrik; baterai galvanik; baterai isi ulang bertenaga surya; baterai isi ulang untuk menyalakan kendaraan
listrik; baterai isi ulang yang memberi daya pada kendaraan listrik; baterai kamera; baterai kering; baterai laptop; baterai listrik;
baterai listrik isi ulang; baterai listrik untuk menyalakan kendaraan listrik; baterai lithium; baterai lithium-ion; baterai matahari;
baterai nikel-kadmium; baterai pengapian; baterai penyimpanan listrik; baterai penyimpanan listrik untuk penggunaan rumah
tangga; baterai penyimpanan nikel-kadmium; baterai sekunder lithium; baterai surya; baterai surya untuk kegunaan industri;
baterai telepon genggam; baterai tensi tinggi; baterai untuk alat bantu dengar; baterai untuk cerutu elektronik; baterai untuk
kamera digital dan kamera perekam; baterai untuk kamera/kamera digital; baterai untuk kendaraan; baterai untuk penerangan;
baterai untuk peralatan komunikasi audio dan video; baterai untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan
tembakau; baterai untuk pocketlamps; baterai untuk ponsel; baterai untuk rokok elektronik; baterai untuk telepon genggam;
baterai yang dapat diisi ulang; baterai, listrik; beban; bel; bel alarm darurat elektronik; bel alarm, listrik; bel elektronik; bel
panggilan elektronik; bel panggilan, listrik; bel pintu pintar; bel untuk memanggil suster; bel, listrik; bellow untuk kamera;
benang pengenal untuk kabel listrik; benda-benda optik yang telah lulus uji; bendera peringatan; berat menyelam; berburu
teropong; berdiri disesuaikan untuk tablet; berenang mengapung untuk tujuan keamanan; berita berkala elektronik yang dapat
diunduh; betatron industri; betatrone; bevel; bevel geser; binder diadaptasi untuk compact disc; bingkai foto digital; bingkai
kacamata; bingkai kacamata anak yang terbuat dari bahan sintesis; bingkai kacamata anak yang terbuat dari plastik; bingkai
kacamata berlensa; bingkai kacamata dan kacamata hitam; bingkai kacamata virtual- kacamata- kacamata hitam- kacamata
berwarna atau anti-silau- kasing untuk kacamata dan kasing untuk lensa kontak- untuk dikenakan di dunia maya dan/atau
lingkungan maya; bingkai kacamata yang dibongkar; bingkai kacamata yang terbuat dari kombinasi logam dan plastik; bingkai
kacamata yang terbuat dari logam; bingkai kacamata yang terbuat dari plastik; bingkai untuk kacamata dan kacamata hitam;
bingkai untuk kacamata hitam; bingkai untuk transparansi fotografi; bingkai-bingkai  kacamata matahari; biochip; biomikroskop;
bioreaktor plastik sekali pakai untuk kultur sel; bioreaktor untuk kultur sel; bioreaktor untuk penggunaan laboratorium;
bioreaktor untuk penggunaan penelitian; bipod untuk kamera; blok distribusi tenaga listrik; blok terminal; blok terminal listrik;
blok terminal listrik biometrik; blok terminal tanah; boneka resusitasi [alat pengajaran]; booming untuk mikrofon; boot untuk
perlindungan terhadap kecelakaan; boot untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan api; borescop serat optik;
borescopes; borescopes untuk memeriksa pekerjaan; boresighters [alat pelurus untuk pemandangan senjata]; botol media
untuk penggunaan laboratorium; botol reagen untuk penggunaan laboratorium; botol untuk penggunaan laboratorium; box
speaker; braket untuk kamera; brosur dan majalah elektronik, buku
komik dan komik strip elektronik; brosur elektronik yang dapat diunduh; buffer komputer; buklet, katalog, buletin, pamflet,
majalah dan scrapbook elektronik; buku audio; buku audio untuk anak, dan film-film untuk anak yang terekam pada media
optik; buku audio yang menampilkan konten hiburan; buku catatan digital; buku digital yang dapat diunduh dari Internet; buku
digital, dapat diunduh; buku elektronik; buku elektronik fiksi direkam pada media komputer; buku elektronik fiksi yang dapat
diunduh; buku elektronik non-fiksi yang dapat diunduh; buku elektronik non-fiksi yang direkam di media komputer; buku
elektronik yang dapat diunduh; buku harian elektronik; buku petunjuk dalam bentuk elektronik; buku yang direkam dalam
kaset; buku yang direkam pada disk; buku-buku digital anak yang dapat diunduh; buku-buku digital untuk aktifitas anak yang
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dapat diunduh; buku-buku digital untuk pendidikan anak yang dapat diunduh; buret; busbar; busur derajat [alat ukur]; busur
derajat penuh; busur derajat setengah lingkaran; cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; cakram CD ROM
permainan komputer; cakram audio; cakram audio kompak; cakram audio video, dan DVD yang
menampilkan musik, komedi,
drama, aksi, petualangan, dan/atau
animasi; cakram dan strip reflektif untuk keausan; cakram kosong untuk komputer; cakram laser; cakram musik yang direkam;
cakram optik; cakram optik yang menampilkan musik; cakram padat audio-video; cakram permainan video; cakram video
digital; car MP3 Player; cartridge game untuk digunakan dengan peralatan game elektronik; case diadaptasi untuk komputer;
case diadaptasi untuk komputer netbook; case diadaptasi untuk komputer notebook; case diadaptasi untuk pemutar DVD;
case diadaptasi untuk pemutar MP3; case disesuaikan untuk pemutar CD; case khusus dibuat untuk peralatan dan instrumen
fotografi; case untuk compact disc; case untuk compact disc atau DVD; case untuk perangkat penyimpanan musik; casing dan
cover untuk smartphone; casing dan kantong untuk menyimpan kacamata dan kacamata hitam; casing telepon seluler; casing
untuk perangkat elektronik seluler; casing untuk ponsel pintar; casing untuk ponsel pintar (smart phones); casing, cover dan
selongsong untuk menyimpan komputer tablet; casing, cover dan selongsong untuk menyimpan laptop; catu daya elektronik;
catu daya elektronik untuk motor listrik; catu daya listrik; catu daya listrik portabel untuk perangkat elektronik yang digunakan
untuk memanaskan tembakau; catu daya listrik portabel untuk rokok elektronik; catu daya listrik selain generator; catu daya
listrik untuk rokok elektronik; catu daya listrik yang tidak pernah terputus; catu daya portabel untuk perangkat elektronik yang
digunakan untuk memanaskan tembakau; catu daya portabel untuk rokok elektronik; catu daya switching frekuensi tinggi; catu
daya tegangan rendah; catu daya tegangan tinggi; catu daya, listrik; cawan lebur [laboratorium]; celana panjang untuk
perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; cermin inspeksi; cermin inspeksi teleskopik untuk penggunaan
otomotif; cermin optik; cermin untuk memeriksa pekerjaan; cetakan holografik; charger mobil untuk perangkat yang digunakan
untuk memanaskan tembakau; charger mobil untuk rokok elektronik; chatbot [perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
mensimulasikan percakapan]; chip [sirkuit terpadu]; chip elektronik; chip elektronik bersandi berisi pemrograman yang
digunakan untuk menghasilkan suatu identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; chip elektronik untuk
pembuatan sirkuit terpadu; chip elektronik yang memuat teknologi yang aman untuk tujuan menyediakan verifikasi komponen
perangkat tetap dan perangkat lunak; chip enkripsi nirkabel untuk mengaktifkan otentikasi global dan audit konstan, dan
menyimpan token blockchain; chip komputer; chip semi-konduktor; chip semikonduktor; chip set, yaitu chip set semikonduktor
terutama terdiri dari chip semikonduktor, rakitan papan sirkuit dan sirkuit terpadu; chip silikon; chip sirkuit terpadu; 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; chips memori semikonduktor; chips
prosesor semikonduktor; chips sirkuit; chipset grafis; chipset grafis definisi tinggi; chipset grafis komputer; chipset komputer;
chipset komputer untuk digunakan dalam mentransmisikan data ke dan dari unit pemrosesan pusat; cincin adaptor untuk lensa
kamera; cincin kalibrasi; cincin pintar; cincin sizers; clamp meter [alat ukur]; coelostats; colokan arus; colokan dan soket listrik;
colokan indikator tekanan untuk katup; colokan listrik; colokan listrik untuk mengisi daya rokok elektronik; colokan pisang;
colokan tahan debu untuk jack telepon seluler; colokan untuk mengisi daya perangkat elektronik yang digunakan untuk
memanaskan tembakau; colokan, soket dan kontak lainnya [sambungan listrik]; colokkan alat elektronik untuk pengujian
diagnostik kendaraan; compact disc; compact disc [audio-video]; compact disc [hanya membaca memori]; compact disc audio
yang direkam yang menampilkan musik; compact disc dan CD-ROM interaktif; compact disc kosong; compact disc yang
direkam; compact disc yang direkam sebelumnya; compact disk yang telah direkam sebelumnya berisi manual pemilik
kendaraan dan perangkat lunak untuk mengelola jadwal perawatan kendaraan; corong  untuk pengeras suara; corong
pemisah untuk penggunaan laboratorium; corong untuk penggunaan laboratorium; counter; counter revolusi; countertops
laboratorium; crack meter [alat ukur]; crossover; cryostats untuk penggunaan laboratorium; cybergloves; cyclocomputers;
cyclometers; data compact disc; data ilmiah dan medis dapat diunduh melalui Internet; data-data yang direkam secara
elektronik; database elektronik direkam pada media komputer; daun jendela [fotografi]; daun jendela optik; daun jendela untuk
kamera; daya ponsel (baterai isi ulang); deck dubbing cakram audio dan video; decoder televisi; dekoder; dekoder grafik untuk
sistem audio karaoke; demodulator; demultiplexer; densimeter; densitometer; densitometer kopi; detektor bug; detektor cacat
ultrasonik; detektor frekuensi elektromagnetik [EMF]; detektor gas yang mudah terbakar elektronik genggam; detektor gerak;
detektor inframerah; detektor karbon dioksida; detektor karbon monoksida; detektor kebakaran; detektor kebakaran dan asap;
detektor koin palsu; detektor mata uang; detektor objek ultrasonik untuk digunakan pada kendaraan; detektor panas; detektor
penangkap elektron; detektor radar; detektor radiasi; detektor radiasi gamma; detektor radon; detektor seismik; detektor status
tingkat baterai; detektor ultrasonik; detektor untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; diafragma [akustik];
diafragma [fotografi]; diafragma untuk peralatan ilmiah; dialer telepon elektronik; dialer telepon otomatis; digitizers video;
dimmer cahaya; dinamometer; dioda; dioda bolak switch saat ini; dioda laser; dioda pemancar cahaya [LED]; dioda pemancar
cahaya organik [OLED]; dioda pemancar cahaya polimer [PLED]; dioda penerangan cahaya; diode alternating current
switches [DIACs]; dipstik kendaraan; disc compact musik yang direkam sebelumnya; disc rekaman suara; disk audio kosong;
disk audio yang direkam sebelumnya; disk drive (untuk komputer); disk drive untuk komputer; disk game komputer; disk
magnetik kosong; disk magneto-optik; disk memori flash kosong; disk optik kosong; disk perekam, yaitu, disk audio dan video
berupa rekaman suara; disk rekaman; disk rekaman kosong; disk rekaman suara berupa musik; disk video pra-rekam, kompak
disk, DVD, dan disk digital definisi tinggi terkait dengan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen
olahraga elektronik; disk yang diprogram sebelumnya; disk yang sudah direkam sebelumnya; disk, magnetik; disket; disket
komputer; disket kosong; dispenser deterjen otomatis; dispenser dosis; dispenser tiket; dispenser tiket otomatis; display
augmented reality yang dipasang di kepala; display elektroforetik; display elektronik yang dinamis (digital signage); display
holografik yang dipasang di kepala; display kepala-up untuk kendaraan bermotor; display layar besar LCD; display panel
datar; display panel datar yang fleksibel untuk komputer; docking stations untuk perangkat elektronik seluler; dompet
elektronik yang dapat diunduh yang digunakan untuk aplikasi blockchain; dompet penyimpanan disesuaikan untuk compact
disc; dompet perangkat keras cryptocurrency; dompet telepon seluler; dosimeter radiasi; dosimeter untuk cairan; dosimeter
untuk padatan; drainer untuk digunakan dalam fotografi; drive cadangan untuk komputer; drive cakram optik dan pengubah
otomatis cakram optik; drive dan driver disk komputer; drive disk; drive disk digital; drive disk keras; drive disk komputer; drive
disk komputer dan memori komputer untuk jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk menggunakan secara
bersama-sama file dan cadangan awan; drive disk optik; drive memori flash; drive untuk kontrol gerak motor listrik; driver
perangkat lunak; driver speaker; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis; dropper untuk pengukuran, selain
untuk keperluan medis atau rumah tangga; dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan medis dan rumah tangga;
dropper untuk pengukuran, selain untuk keperluan rumah tangga; ducting untuk kabel listrik; dudukan (stands) untuk
perangkat elektronik seluler; dudukan diadaptasi untuk PC tablet; dudukan disesuaikan untuk komputer tablet; dudukan
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disesuaikan untuk laptop; dudukan kamera; dudukan kamera video; dudukan komputer yang dirancang khusus untuk
memegang komputer, printer, dan aksesori; dudukan lensa kamera; dudukan mikrofon; dudukan penyangga, elektrik; dudukan
ponsel untuk kendaraan; dudukan slide film; dudukan telepon genggam; dudukan telepon seluler; dudukan untuk kamera
helm; dudukan untuk peralatan fotografi; dudukan untuk peralatan komputer; dudukan untuk telepon seluler; dudukan yang
disesuaikan untuk tag identifikasi frekuensi radio [RFID]; duplexer; duplikator piringan cakram (audio dan video); e-book yang
menampilkan konten hiburan, direkam di media komputer; e-reader; earphone; earphone nirkabel; earphone pribadi untuk
digunakan dengan sistem transmisi suara; earphone untuk radio; earphone untuk telepon seluler; efektor suara dan/atau
video; ekstensi browser menjadi perangkat lunak yang dapat diunduh; ekstensi telepon mengarah; elektroda grafit untuk
digunakan dalam proses pembuatan baja; elektroda sel bahan bakar; elektroda untuk penelitian laboratorium; elektroliser;
elektromagnet; elektrometer; elektronik antarmuka yaitu sirkuit antarmuka driver video untuk kacamata video digital; elemen
semikonduktor; ember api; emoji yang dapat diunduh untuk komputer; emoji yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emoji
yang dapat diunduh untuk ponsel; emoji yang dapat diunduh untuk tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk komputer;
emotikon yang dapat diunduh untuk komputer tablet; emotikon yang dapat diunduh untuk ponsel; emotikon yang dapat
diunduh untuk tablet; emulator mikro komputer [perangkat lunak komputer, direkam]; endoskopi untuk keperluan industri;
engsel untuk bingkai kacamata; epidemi; equalizer grafis; equalizers [peralatan audio]; ergometer; exposure meter [meter
cahaya]; face plate untuk telepon selular; fiber-to-the-home [FTTH]; filament penghantar cahaya [serat optik]; file audio untuk
mereproduksi suara latar belakang; file audio yang dapat diunduh; file data yang dapat diunduh; file data yang direkam; file
data yang direkam menampilkan data meta yang berisi informasi tentang aset digital; file gambar bergerak yang dapat
diunduh; file gambar dan rekaman video yang dapat diunduh yang berisi pakaian- alas kaki- ikat pinggang- tutup kepala- tas-
tas olahraga- ransel- tas komputer dan telepon yang terbuat dari kulit atau kulit imitasi- tas untuk membawa barang elektronik-
dompet- tas tangan- tas tangan kecil- dompet kecil- koper- tas kantor- aksesoris rambut- kacamata- perhiasan- jam tangan-
instrumen kronometrik- kain linen untuk rumah- karya seni- peralatan makan- karpet- furnitur- permainan dan mainan-
diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); file gambar yang dapat diunduh; file gambar yang dapat
diunduh yang menampilkan avatar untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan gambar karakter
untuk metaverse; file gambar yang dapat diunduh yang menampilkan mobil virtual untuk metaverse; file gambar yang dapat
diunduh yang menampilkan token yang tidak dapat dipertukarkan; file media digital yang dapat diunduh yang menampilkan
karya seni; file multimedia yang dapat diunduh; file multimedia yang dapat diunduh yang berisi karya seni- teks- audio- dan
video yang berkaitan dengan mode yang diautentikasi oleh token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); file musik yang dapat
diunduh; file teks yang dapat diunduh; file video dan audio yang dapat diunduh; file video yang dapat diunduh; file-file audio,
yaitu buku audio anak yang dapat diunduh; film; film dan program televisi yang dapat diunduh menampilkan episod dari suatu
serial televisi animasi yang tersedia melalui suatu jasa video-sesuai-permintaan; film film yang direkam sebelumnya; film
kamera, terbuka; film layar lebar yang dapat diunduh berupa animasi; film layar lebar yang dapat diunduh berupa drama; film
layar lebar yang dapat diunduh berupa e-sport; film layar lebar yang dapat diunduh berupa fantasi dan fiksi ilmiah; film layar
lebar yang dapat diunduh berupa komedi; film layar lebar yang menampilkan musik dan hiburan; film pelindung diadaptasi
untuk layar untuk komputer tablet; film pelindung diadaptasi untuk smartphone; film pelindung diadaptasi untuk smartphone
untuk melindungi tampilan kristal cair; film pelindung disesuaikan untuk layar komputer; film pelindung disesuaikan untuk layar
ponsel; film pelindung disesuaikan untuk layar ponsel pintar; film pelindung disesuaikan untuk telepon seluler; film pelindung
kristal cair untuk smartphone; film pelindung yang diadaptasi untuk layar komputer, layar telepon mobil dan layar arloji pintar;
film pelindung yang diadaptasi untuk ponsel pintar (smart phones); film pelindung yang disesuaikan untuk layar ponsel cerdas;
film pemisahan warna; film sinematografi; film sinematografi, terbuka; film slide, terbuka; film splicers; film tipis transistor liquid
crystal display panel [TFT-LCD]; film video; film yang sudah terekspos; film, gambar bergerak, dan film (movies) yang
menampilkan konten hiburan; filter antena; filter anti-silau untuk monitor komputer; filter anti-silau untuk televisi; filter fotografi;
filter frekuensi radio; filter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan microwave; filter kapasitansi induktansi; filter layar
komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan komputer tablet; filter layar tampilan disesuaikan untuk
digunakan dengan monitor komputer; filter layar tampilan disesuaikan untuk digunakan dengan televisi; filter layar untuk
komputer dan televisi; filter lensa untuk kamera; filter masker pernapasan non medis; filter optik; filter untuk antena; filter untuk
digunakan dalam fotografi; filter untuk layar televisi; filter untuk masker pernapasan; filter untuk masker pernapasan non
medis; filter untuk menekan gangguan radio; filter untuk perangkat optik; filter untuk pesawat televisi; filter untuk sinar
ultraviolet, untuk fotografi; filter warna untuk layar liquid crystal display [LCD]; filter warna untuk televisi dan kamera
sinematografi; firmware komputer; firmware untuk mengidentifikasi tag komunikasi jarak dekat (NFC); flare jalan raya, tidak
meledak atau kembang api; flash drive USB bergaya kartu kredit; flash kamera; flash-bulbs [fotografi]; flashdisk; flip cover
untuk smartphone; floppy disk drive; floppy disk kosong untuk komputer; fobs kunci elektronik menjadi alat kendali jarak jauh;
fonograf listrik; fonografi; font pencetakan yang dapat diunduh; font typeface direkam pada media magnetik; foto yang dapat
diunduh; foto, gambar dan film yang dapat diunduh; foto-foto; fotodioda; fotometer; fotoresistor; fotosensor; frame monitor
komputer; frame untuk kacamata dan pince-nez; freeware; galvanometer; gambar bergerak yang dapat diunduh; gambar
bergerak yang dapat diunduh dan pertunjukkan televisi yang menampilkan cerita fiksi dan non-fiksi pada berbagai topik yang
disediakan melalui layanan video-on-demand; gambar dan film digital; gambar dan film digital (dapat diunduh); gambar diam
dan bergerak yang dapat diunduh; gambar holografik; gambar meningkatkan tabung; gambar yang dapat diunduh; gambar
yang dapat diunduh, gambar bergerak atau video; game komputer yang dapat diunduh; garis tegak lurus; garis yang
terdengar; gasifiers untuk penggunaan laboratorium; gasometer [alat ukur]; gateway cerdas untuk analisis data waktu-nyata;
gelang (bands) untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; gelang identifikasi dikodekan, magnetik; gelang
identifikasi elektronik yang dikodekan; gelang pintar; gelang pintar untuk menerima dan mengirim panggilan telepon, surat
elektronik, dan pesan; gelang pintar yang digunakan dengan ponsel pintar; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke
perangkat elektronik lainnya; gelang pintar yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; gelang pintar yang terdiri dari
perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pertukaran data dan informasi dari ponsel pintar; gelang terhubung [alat ukur];
gelas augmented reality; gelas dikalibrasi; gelas gletser; gelas kimia [gelas laboratorium]; gelas ukur; gelas ukur polietilen;
gelas untuk penggunaan laboratorium; gelas yang diendapkan untuk penggunaan laboratorium; gembok, elektronik; gender
changers [adapter kabel] untuk telepon seluler; generator arus; generator frekuensi tinggi selain untuk penggunaan medis;
generator fungsi; generator fungsi digital; generator gelombang elektromagnetik; generator gelombang elektronik; generator
jam; generator jam untuk komputer; generator medan impuls; generator medan magnet selain untuk penggunaan medis;
generator partikel; generator pulsa selain untuk penggunaan medis; generator pulsa untuk penghitung revolusi elektronik;
generator sinyal; gerbang penumpang; giroskop; go / no-go gauges; go / no-go plug gauges; grafik komputer yang dapat
diunduh; grafik yang dapat diunduh; grafik yang dapat diunduh untuk ponsel; grafik, gambar dan film yang dapat diunduh;
grafis screensaver dan wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer, telepon genggam, tablet; gramofon; gravimeters; grid
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dip meter; groupware komputer; gulungan [fotografi]; gulungan chip; gulungan kabel ekstensi; gulungan kabel yang dilengkapi
soket listrik [koneksi listrik]; gulungan magnetik; gulungan tersedak untuk digunakan dalam peralatan listrik; gulungan untuk
kamera; gulungan, listrik; gyrocompasses; gyrometer; handset telekomunikasi seluler; handset telepon yang menggabungkan
mikrofon; handsfree; hard disk drive; hard disk kosong untuk komputer; hard disk untuk komputer; hard drive komputer
eksternal; hard drive untuk komputer; headphone; headphone dengan radio built-in; headphone in-ear; headphone musik;
headphone nirkabel; headphone nirkabel dengan radio built-in; headphone peredam bising; headphone peredam bising untuk
pekerja; headphone pribadi untuk digunakan dengan sistem transmisi suara; headphone stereo; headset; headset augmented
reality; headset dan helm virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; headset handsfree untuk
telepon seluler; headset nirkabel; headset nirkabel untuk digunakan dengan smartphone; headset nirkabel untuk digunakan
dengan telepon seluler; headset nirkabel untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet; headset realitas maya;
headset stereo; headset tanpa kabel untuk smartphone; headset telepon; headset untuk digunakan dengan komputer; headset
untuk digunakan dengan konsol permainan video (video game); headset untuk game augmented reality; headset untuk game
realitas virtual; headset untuk komunikasi; headset untuk permainan; headset untuk telepon; headset untuk telepon seluler;
headset virtual reality disesuaikan untuk digunakan dalam bermain video game; heat sink untuk digunakan di komputer;
heliograf; helm; helm berkendara; helm bisbol; helm hoki; helm kecelakaan; helm kecelakaan untuk pengendara sepeda
motor; helm las gelap otomatis; helm pelindung; helm pelindung untuk anak-anak; helm pelindung untuk olahraga; helm
pelindung untuk pengendara; helm pelindung untuk pengendara sepeda; helm pelindung untuk pengendara sepeda motor;
helm pelindung untuk penggunaan militer; helm pelindung untuk tinju; helm pemukul bisbol; helm penangkap bisbol; helm
pengaman; helm penyolder; helm selam; helm sepeda; helm sepeda motor; helm skateboard; helm ski; helm snowboarding;
helm softball; helm untuk hoki es; helm untuk pengendara sepeda motor; helm untuk sepak bola Amerika; hidrofon;
hidrometer; hidrometer asam; higrometer; hologram; hologram untuk sertifikasi produk asli; hologram yang dihasilkan
komputer [CGH]; hologram yang disandikan untuk sertifikasi produk asli; house mark untuk serangkaian piranti keras
komputer dan piranti lunak komputer; hub jaringan komputer; hub, sakelar, dan router jaringan komputer; iluminometer;
indikator fase; indikator gradien; indikator kecepatan; indikator kemiringan; indikator kerugian listrik; indikator ketinggian air;
indikator ketinggian air untuk kendaraan; indikator kuantitas; indikator level; indikator level oli untuk kendaraan; indikator
otomatis tekanan rendah di ban; indikator otomatis tekanan rendah pada ban kendaraan; indikator suhu; indikator tekanan;
indikator tingkat bahan bakar untuk kendaraan; induktor [listrik]; induktor listrik; informasi gambar dan teks yang dapat diunduh
dari majalah, buku, surat kabar, peta, foto dan gambar; inkubator kelembaban konstan untuk penggunaan laboratorium;
inkubator suhu konstan untuk penggunaan laboratorium; inkubator untuk kultur bakteri; inkubator untuk penggunaan
laboratorium; inlet, yaitu kepingan sirkuit terpadu dengan antena dan tag eksternal dimana kepingan sirkuit terpadu tertanam;
instalasi alarm; instalasi daya selain generator; instalasi fotovoltaik untuk menghasilkan listrik [pembangkit listrik fotovoltaik];
instalasi listrik untuk kendali jarak jauh operasi industri; instalasi listrik untuk remot kontrol operasi industri; instalasi panel
surya untuk menghasilkan listrik; instalasi pemonitoran video; instalasi pencegahan pencurian, listrik; instalasi pengawasan
video listrik dan elektronik; instalasi untuk menggunakan kartu cip, yaitu pembaca kartu cip; instrumen azimuth; instrumen dan
mesin uji material; instrumen dan perlengkapan biometrik; instrumen dan perlengkapan pengukur; instrumen kalibrasi;
instrumen komunikasi gelombang mikro; instrumen komunikasi satelit; instrumen kontrol ketel; instrumen kosmografis;
instrumen kromatografi untuk penggunaan laboratorium; instrumen matematika; instrumen meratakan; instrumen meteorologi;
instrumen modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; instrumen navigasi; instrumen navigasi elektronik; instrumen
navigasi kendaraan (memuat komputer); instrumen navigasi satelit; instrumen observasi; instrumen penempatan suara;
instrumen pengujian gas; instrumen pengujian material; instrumen pengukur (instrumen survei); instrumen pengukur alat;
instrumen pengukur koordinat; instrumen pengukur level (pengukur); instrumen pengukur panjang; instrumen pengukur
presisi; instrumen radio tetap untuk transceiver data; instrumen survei; instrumen survei dan pemetaan; instrumen
telekomunikasi digital; instrumen telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; instrumen untuk mengukur
panjang; instrumen yang mengandung  kanta mata; instrumen-instrumen listrik untuk melepaskan bagian listrik dan/atau
elektronik; insulator untuk listrik; interface komputer; interferometer; interkom; internal communication devices; inti magnetik;
inverter [listrik]; inverter daya; inverter fotovoltaik; inverter surya; isolator sinyal proses; jaket keselamatan; jaket pelampung
reflektif; jaket pelampung untuk hewan peliharaan; jaket untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; jalur
listrik; jalur pemeriksaan alat tangan; jam central processing unit [CPU]; jam mesin meter; jam tangan dengan fungsi
komunikasi nirkabel; jam tangan dengan pelacakan Global Positioning System [GPS] dan fungsi lokasi; jam tangan pintar; jam
tangan pintar (pengolah data); jam tangan pintar (smart watches) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar
(smartphones), melalui situs web internet dan komputer dan jaringan komunikasi elektronik lainnya; jam tangan pintar
menggabungkan fungsi permainan elektronik; jam tangan yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar; jam tangan yang
mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphone); jam tanggan yang menggabungkankamera dan pemutar MP3, dan
yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) dan PDA; jam terhubung yaitu perangkat lunak untuk
membantu tidur, memantau tidur, memantau lingkungan selama tidur, membangungkan tidur, statistic berkaitan dengan tidur,
streaming dan penerima muski dan radio dan pengaturan alarm; jam waktu [alat perekam waktu]; jam waktu terkomputerisasi
dengan pengenalan sidik jari; jam-jam tangan yang dilengkapi kamera; jangka lengkung; jangka sorong (alat ukur); jaring
pengaman; jaring untuk perlindungan terhadap kecelakaan; jaringan area lokal; jaringan area luas; jaringan komputer dan
piranti keras untuk komunikasi komputer; 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; jaringan untuk interkoneksi sistem komunikasi; jarum fonograf; jarum suntik dispenser sekali pakai untuk
penggunaan laboratorium; jarum suntik dispenser yang dapat digunakan kembali untuk penggunaan laboratorium; jarum untuk
mensurvei kompas; jarum untuk pemain rekaman; jas biohazard; jas terbang tahan api; jeck konektor untuk keperluan audio;
jembatan jaringan komputer; jembatan timbang; jembatan untuk bingkai kacamata; jig [alat ukur]; joint meter [alat ukur];
joystick untuk digunakan dengan komputer, selain untuk video game; kabel RCA; kabel USB untuk telepon genggam; kabel
[listrik]; kabel adaptor listrik untuk headset; kabel adaptor untuk headphone; kabel aki; kabel antarmuka multimedia definisi
tinggi; kabel audio; kabel audio dan video; kabel baterai; kabel charger; kabel dan kabel listrik; kabel dan konektor audio dan
speaker listrik; kabel data; kabel data untuk digunakan dalam komputasi; kabel daya; kabel daya bawah air; kabel daya mobil;
kabel ekstensi listrik; kabel elektronik; kabel ethernet; kabel fleksibel; kabel gitar; kabel harness; kabel internet; kabel jack;
kabel jumper accu; kabel kacamata; kabel koaksial; kabel komputer; kabel komunikasi; kabel koneksi; kabel konektor telepon
seluler; kabel listrik; kabel listrik berisolasi mineral; kabel listrik berlapis plastik; kabel listrik untuk transmisi suara dan gambar;
kabel listrik yang dilapisi karet; kabel magnet; kabel micro USB; kabel mikrofon; kabel modem; kabel optik; kabel pembumian;
kabel pengumpan; kabel perpanjangan daya listrik; kabel printer; kabel relay radio; kabel resistensi; kabel serat optik; kabel
sinkronisasi data; kabel starter baterai; kabel starter untuk motor; kabel telegraf; kabel telekomunikasi; kabel telepon; kabel
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transmisi data; kabel universal serial bus [USB]; kabel untuk kacamata dan kacamata hitam; kabel untuk kacamata hitam;
kabel untuk kamera; kabel untuk mengirim dan menerima sinyal televisi kabel; kabel untuk sistem transmisi sinyal listrik; kabel
untuk sistem transmisi sinyal listrik dan optik; kabel untuk sistem transmisi sinyal optik; kabel untuk telepon pintar
(smartphones) dalam bentuk jam tangan; kabel untuk transmisi sinyal listrik; kabel untuk transmisi sinyal listrik atau optik;
kabel untuk transmisi sinyal optik; kabel untuk transmisi suara dan gambar; kabel vga; kabel, listrik; kabel, yaitu, kabel
pengisian daya; kabel-kabel; kabinet aliran laminar untuk penggunaan laboratorium; kabinet untuk speaker; kaca mata pintar
(pengolah data); kaca optik; kacamata; kacamata (goggles) untuk mengaktifkan pengalaman dunia realitas virtual, augmented
reality; kacamata 3D; kacamata [kacamata dan kacamata pelindung]; kacamata anak; kacamata anti-silau; kacamata
astigmatis; kacamata berlensa cembung; kacamata bifocal; kacamata dan kacamata hitam; kacamata dan lensa pelindung
dan pengaman; kacamata dan masker untuk perlindungan terhadap debu; kacamata debu; kacamata fashion; kacamata hitam
resep; kacamata hitam untuk anjing; kacamata hitam untuk binatang; kacamata hitam untuk hewan peliharaan; kacamata
kamera; kacamata korektif; kacamata korektif anak; kacamata lapangan; kacamata las; kacamata lihat dekat; kacamata lihat
jauh; kacamata matahari; kacamata multifokal; kacamata olahraga; kacamata olahraga pelindung; kacamata olahraga,
kacamata anti-silau, kacamata pintar, kacamata 3D; kacamata opera; kacamata optik; kacamata pelindung; kacamata
pelindung dari sinar matahari; kacamata pelindung debu; kacamata pelindung untuk anjing; kacamata pelindung untuk hewan;
kacamata pelindung untuk hewan peliharaan; kacamata pembesar; kacamata pembesar [optik]; kacamata pengaman;
kacamata pengaman, vizor dan pelindung wajah; kacamata pintar; kacamata polarisasi; kacamata realitas virtual; kacamata
renang; kacamata renang dengan resep; kacamata resep; kacamata resep untuk berenang; kacamata resep untuk olahraga;
kacamata salju; kacamata scuba; kacamata selam; kacamata ski; kacamata tahan debu; kacamata tanpa gagang; kacamata
teks tertutup; kacamata terpolarisasi; kacamata untuk anak-anak; kacamata untuk membaca; kacamata untuk olahraga;
kacamata untuk pengendara sepeda motor; kacamata untuk perlindungan terhadap debu; kacamata visi malam; kacamata
yang dipakai untuk pelatihan olahraga; kalender desktop elektronik; kalender elektronik; kalender meja elektronik; kaliper
geser; kaliper slide elektronik; kaliper untuk penggunaan laboratorium; kalkulator; kalkulator elektronik; kalkulator elektronik
genggam; kalkulator meja elektronik; kalkulator saku; kalkulator saku elektronik; kalorimeter; kalung pintar; kamar gelap
[fotografi]; kamera; kamera [fotografi]; kamera bawah air; kamera dan sensor kendaraan bermotor; kamera dengan fitur
khusus untuk mengambil gambar atau video di luar ruangan; kamera dengan sensor gambar linier; kamera digital; kamera
digital [SLR] lensa tunggal; kamera digital kompak; kamera digital untuk keperluan industri; kamera endoskopi untuk keperluan
industri; kamera film; kamera foto untuk produksi instan gambar; kamera fotografi; kamera gambar bergerak; kamera helm;
kamera inframerah; kamera jejak; kamera konferensi video, speaker ponsel, monitor komputer, televisi; kamera mini; kamera
multiguna; kamera pencitraan termal; kamera pengaman pintar; kamera pengawas; kamera pengintai video; kamera perekam;
kamera pintar; kamera piring; kamera refleks lensa digital tunggal; kamera retina, selain untuk penggunaan medis; kamera
sekali pakai; kamera sinematografi; kamera spion untuk kendaraan; kamera tampak belakang untuk kendaraan; kamera
tampak depan dan tampak samping untuk kendaraan; kamera tanpa cermin; kamera televisi; kamera televisi sirkuit tertutup;
kamera untuk film yang dikembangkan sendiri; kamera untuk keperluan monitoring; kamera video; kamera video digital;
kamera video untuk penyiaran; kamera video yang mentransmisikan gambar ke layar kendali nirkabel juga melalui kabel;
kamera view yang memiliki multiframe; kamera web; kamera yang bisa dipakai; kamera yang diaktifkan gerak; kamus
elektronik; kamus elektronik genggam; kanta mata; kantong kacamata; kapal pembakaran untuk penggunaan laboratorium;
kapasitor; kapasitor elektrolitik terpolarisasi yang elektroda anodanya terbuat dari aluminium foil murni dengan permukaan
terukir; kapasitor keramik monolitik; kapasitor listrik; kapasitor listrik untuk peralatan telekomunikasi; kapsul penyelamat jiwa
untuk bencana alam; karbon nanotube untuk digunakan dalam aplikasi elektronik dan mekanik skala sangat kecil; kartrid filter
untuk masker pernapasan; kartrid permainan komputer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi,
untuk printer; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer dan mesin fotokopi; kartrid tinta, tidak terisi, untuk printer komputer; kartrid
toner, tidak terisi, untuk mesin fotokopi; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer; kartrid toner, tidak terisi, untuk printer dan mesin
fotokopi; kartu SIM tertanam; kartu USB kosong; kartu WLAN (jaringan area lokal nirkabel); kartu [RAM] memori akses acak;
kartu antarmuka untuk komputer; kartu antarmuka untuk peralatan pemrosesan data; kartu bank yang dikodekan; kartu bank
yang dikodekan secara magnetis; kartu biaya dikodekan; kartu biaya elektronik; kartu biaya yang dikodekan secara magnetis;
kartu chip; kartu chip elektronik; kartu chip elektronik kosong [kartu pintar kosong]; kartu chip elektronik yang dikodekan; kartu
chip elektronik yang dikodekan untuk mengidentifikasi pengguna komputer dan telepon seluler tertentu; kartu chip elektronik
yang dikodekan yang berisi rekaman musik; kartu cip elektronik terkode untuk mengakses dan komunikasi dengan pengguna
jaringan data; kartu cip terkode, dan kartu cip elektronik kosong untuk memproduksi dan memasukkan aplikasi ke dalam
terminal pengguna; kartu debit yang dikodekan; kartu debit yang dikodekan secara magnetis; kartu dengan sirkuit terintegrasi;
kartu diskon bermagnetik; kartu diskon magnetis; kartu diskon, berkode; kartu ekspansi memori; kartu ethernet; kartu game
komputer; kartu grafis; kartu grafis komputer; kartu hadiah yang dikodekan; kartu hadiah yang dikodekan secara magnetis;
kartu identifikasi elektronik; kartu identifikasi frekuensi radio (RFID); kartu identifikasi magnetik; kartu identitas yang
disandikan; kartu identitas, disandikan; kartu identitas, magnet; kartu jaringan; kartu jaringan antarmuka; kartu keanggotaan
yang disandikan; kartu komputer jaringan area lokal [LAN]; kartu komputer jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan
perangkat komputer portabel ke jaringan komputer; kartu kredit (bermagnetik); kartu kredit dan kartu pembayaran yang
dikodekan secara magnetis; kartu kredit dengan chip IC; kartu kredit prabayar yang disandikan; kartu kredit yang dikodekan;
kartu kredit yang dikodekan secara magnetis; kartu kredit, debit, tunai, biaya bank yang dikodekan atau magnetik, kartu
telepon dan identifikasi; kartu kunci elektronik; kartu kunci yang dikodekan secara magnetis; kartu kunci yang disandikan; kartu
loyalitas yang dikodekan; kartu magnetik prabayar yang dikodekan; kartu magnetik yang dikodekan,
yaitu, kartu hadiah dan magnet
dekoratif; kartu memori; kartu memori IC [sirkuit terpadu]; kartu memori [perangkat keras komputer]; kartu memori flash; kartu
memori flash kosong; kartu memori flash yang direkam sebelumnya; kartu memori keamanan digital (SD); kartu memori untuk
kamera; kartu memori untuk komputer; kartu memori untuk mesin video game; kartu microchip; kartu modem faks untuk
komputer; kartu panggilan telepon prabayar, dikodekan secara magnetis; kartu pembayaran magnetik atau bersandi dan/atau
kartu yang digunakan dengan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi; kartu pembayaran prabayar yang
disandikan; kartu pembayaran prabayar, bank, kredit, debit, tunai dan identifikasi yang dikodekan atau magnetik; kartu
pembayaran yang dikodekan; kartu pembayaran yang dikodekan secara magnetis; kartu pemeriksaan; kartu pengidentifikasi
terenkode; kartu pintar (kartu chip); kartu pintar kosong; kartu pintar yang dikodekan; kartu plug-in komputer; kartu sirkuit
elektronik; kartu sirkuit terpadu; kartu sirkuit terpadu [kartu pintar]; kartu sirkuit terpadu bersandi berisi pemrograman yang
digunakan untuk menghasilkan identitas unik pengguna dan kode sandi untuk digunakan sekali; kartu sirkuit terpadu kosong
[kartu pintar kosong]; kartu sirkuit terpadu yang disandikan; kartu skema bonus, berkode; kartu skema insentif, berkode; kartu
suara; kartu telepon magnetik; kartu telepon yang dikodekan; kartu untuk tukar menukar (yang dapat dibaca oleh mesin yang
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disandikan); kartu video; kartu yang dikodekan; kartu yang dikodekan secara magnetis untuk membawa data; kartu yang
disandikan dan alat pembaca kartu yang disandikan; kartu yang disandikan secara magnetik, yaitu kartu kredit, kartu debit,
kartu loyalitas, kartu tagihan, kartu tunai; kartu, lembaran dan kaset magnetik rekaman suara; kartu-kartu bersandi dan
magnetik untuk digunakan dalam pengiriman dana secara elektronik dan untuk transaksi-transaksi keuangan pada umumnya;
kartun animasi; kartun animasi yang dapat diunduh; karya seni digital yaitu file multimedia yang dapat diunduh yang berisi
karya seni yang berkaitan dengan barang virtual koleksi digital dan koleksi kripto; karya seni yang dapat diunduh; kas register;
kaset audio; kaset audio dan pemutar CD; kaset audio dan pita kaset; kaset audio dan video yang menampilkan musik; kaset
audio digital; kaset audio digital kosong; kaset audio digital yang direkam sebelumnya; kaset audio kosong; kaset audio musik
yang direkam sebelumnya; kaset audio non-musik yang direkam sebelumnya; kaset audio yang direkam sebelumnya; kaset
audio yang direkam sebelumnya menampilkan musik; kaset audio yang menampilkan musik; kaset audio yang sudah direkam
sebelumnya; kaset game komputer; kaset komputer magnetik kosong; kaset kosong untuk penyimpanan data komputer; kaset
magnetik kosong untuk tape recorder; kaset pembersih kepala [perekaman]; kaset pembersih kepala untuk perekam kaset
audio; kaset pembersih kepala untuk perekam video; kaset permainan komputer; kaset video; kaset video game; kaset video
kosong; kaset video yang direkam sebelumnya; kaset video yang direkam sebelumnya menampilkan kartun; kaset video yang
direkam sebelumnya menampilkan musik; kasing  untuk kacamata anak; kasing dan penutup untuk kamera; kasing dan
penutup untuk laptop; kasing dan penutup untuk pemutar MP3; kasing dan penutup untuk perangkat elektronik; kasing dan
penutup untuk telepon seluler; kasing disesuaikan untuk camcorder; kasing disesuaikan untuk kamera; kasing disesuaikan
untuk peralatan fotografi; kasing disesuaikan untuk semikonduktor; kasing disesuaikan untuk telepon seluler; kasing kamera;
kasing komputer; kasing kulit untuk telepon seluler; kasing optik, yaitu, kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing
plastik dan kardus disesuaikan untuk penyimpanan album rekaman; kasing tahan air disesuaikan untuk kamera; kasing tahan
air untuk ponsel pintar; kasing untuk asisten digital pribadi [PDA]; kasing untuk disket; kasing untuk disket dan compact disc;
kasing untuk kacamata anak-anak; kasing untuk kacamata dan kacamata hitam; kasing untuk kacamata hitam; kasing untuk
kacamata hitam dan kacamata pelindung; kasing untuk kalkulator saku; kasing untuk kamera dan peralatan fotografi; kasing
untuk komputer tablet; kasing untuk laptop; kasing untuk membawa komputer seluler; kasing untuk pemutar media digital;
kasing untuk pemutar media portabel; kasing untuk perangkat elektronik; kasing untuk perangkat navigasi satelit; kasing yang
diadaptasi untuk memegang jam tangan pintar; kasus klip hidung; kasus pelindung untuk asisten pribadi digital [PDA]; kasus
pelindung untuk komputer tablet; kasus pelindung untuk pembaca buku elektronik; kasus pelindung untuk pemutar MP3; kasus
pelindung untuk telepon seluler; kasus untuk buku harian elektronik; kasus untuk digunakan dengan perangkat telekomunikasi
seluler; kasus untuk teropong; katoda; katrid permainan video; katup kontrol untuk mengatur aliran gas dan cairan [katup
solenoid]; katup otomatis untuk digunakan dalam minyak dan gas, tempat penyimpanan, lubang besar, dan alat silinder untuk
melindungi sensor suhu; katup pengaman untuk penutup aliran dalam konstruksi sumur [katup solenoid]; katup solenoid
[sakelar elektromagnetik]; katup termionik untuk radio; katup thermostat untuk mesin kendaraan; kaus kaki angin dekoratif
untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki angin untuk menunjukkan arah dan
intensitas angin; kaus kaki kain dekoratif untuk menunjukkan arah angin; kaus kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan,
iradiasi dan kebakaran; kawat bumi; kawat listrik; kawat sekering; kawat telepon; kawat tembaga, terisolasi; kemasan baterai;
kemasan baterai eksternal yang dapat diisi ulang untuk digunakan dengan perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh
(remote control) untuk mengendalikan perangkat seluler; kendali jarak jauh menggabungkan sistem pengenalan suara; kendali
jarak jauh untuk perangkat elektronik seluler; kendali jarak jauh untuk proyektor; kendali jarak jauh, baterai (battery packs),
kabel listrik dan kabel elektronik, dan petunjuk manual (terekam) untuk barang-barang tersebut diatas; kepala konektor kabel
internet; kepala pelatihan tata rambut [peralatan pengajaran]; keping memori, yaitu memori komputer dan memori piranti keras
komputer; kepingan sirkuit terpadu; kerah elektronik untuk melatih hewan; kereta pengisian untuk tablet dan laptop; kerucut
keamanan jalan raya; kerucut lalu lintas; keyboard komputer; keyboard komputer multifungsi; keyboard laptop; keyboard
proyeksi; keyboard untuk ponsel; keyboard untuk smartphone; keyboard, mouse, bantalan mouse, printer, disk drive, dan hard
drive; keypad komputer; keypad untuk alarm keamanan; keypad untuk ponsel; kiat pipet untuk penggunaan laboratorium;
kipas pendingin internal untuk komputer; kipas pendingin internal untuk komputer [perangkat keras]; kipas unit pemrosesan
pusat [CPU]; kit hands-free untuk ponsel; kit hands-free untuk telepon; klakson untuk pengeras suara; klip hidung; klip hidung
untuk penyelam; klip hidung untuk penyelam dan perenang; klip hidung untuk perenang; kolektor, listrik; kolimator; kolom
distilasi untuk penggunaan laboratorium; kolom distilasi vakum untuk penggunaan laboratorium; kolom kromatografi untuk
penggunaan laboratorium; kolorimeter; kombinasi karbon monoksida dan detektor asap; kompas; kompas laut; kompas
magnetik; kompas magnetik untuk survei; kompas terarah; kompas untuk mengukur; komplotan; komplotan digital; komponen
audio; komponen dan aksesori untuk komputer, yaitu: periferal komputer, telepon seluler, perangkat elektronik bergerak,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, jam tangan pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar dan perekam
audio dan video, televisi, dan set top box; komponen dan periferal untuk komputer; komponen elektronik; komponen elektronik
audio, yaitu, sistem suara dengan teknik khusus; komponen elektronik untuk kartu sirkuit terpadu; komponen elektronik untuk
komputer; komponen elektronik untuk mesin judi; komponen listrik; komponen listrik dan elektronik; komponen untuk
komputer; kompresi data dan perangkat lunak enkripsi; komputer; komputer berkinerja tinggi; komputer bersepeda; komputer
dan buku petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; komputer dan perangkat lunak komputer untuk perangkat
biometrik untuk mengindentifikasi dan mengautentifikasi orang;; komputer dan perangkat lunak telepon selular untuk membeli,
mengakses dan melihat film, pertunjukkan TV, video dan konten multimedia; komputer dan perangkat lunak telepon selular
untuk membuat dan menyediakan pengguna akses ke pusat data informasi dan data yang dapat dicari; komputer dan
perangkat lunak telepon selular untuk pengiriman konten nirkabel; komputer dan piranti keras komunikasi komputer untuk area
jaringan penyimpanan; komputer desktop; komputer genggam; komputer klien tipis; komputer komunikasi; komputer laptop;
komputer mikro; komputer mini; komputer navigasi untuk mobil; komputer netbook; komputer notebook; komputer palmtop;
komputer portable; komputer pribadi; komputer pribadi genggam; komputer saku untuk pencatatan; komputer seluler;
komputer sepeda; komputer siklus; komputer super; komputer tablet; komputer tablet yang dapat dilipat; komputer tablet yang
dapat dipasang di dinding dan portabel; komputer untuk digunakan dalam manajemen data; komputer untuk digunakan di
bidang otomotif; komputer untuk pendingin udara otomatis untuk kendaraan; komputer yang bisa dipakai; komputer yang bisa
dipakai berbentuk jam tangan pintar dan kacamata pintar; komputer yang dapat dipakai; komputer yang melakukan banyak
tugas komputasi rumit dalam waktu singkat; komputer, perlengkapan periferal komputer, hard disk drive, memori komputer,
perangkat lunak komputer untuk aplikasi kecerdasan buatan; komputer, video dan disk game elektronik interaktif; komputer,
video dan permainan elektronik interaktif yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel; komputer, video dan
program serta piranti lunak permainan elektronik interaktif; komunikasi antarmuka untuk menghubungkan alat elektronik ke
jaringan komunikasi kabel atau nirkabel; komutator; komutator (Alat Pengisi Accu); kondensor [kapasitor]; kondensor
mikroskop; kondensor optik; kondisioner saluran listrik; konduktor lampu;
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konduktor, listrik; koneksi untuk saluran listrik; konektor [listrik]; konektor audio mobil; konektor busi bulat; konektor daya;
konektor elektronik; konektor kabel; konektor kabel listrik; konektor kabel listrik berulir; konektor kawat [listrik]; konektor listrik;
konektor listrik terisolasi; konektor plug-in; konektor serat optik; konektor steker; konektor untuk mengisi daya perangkat
elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; konektor untuk peralatan telekomunikasi; konektor untuk sirkuit
elektronik; konektor untuk telepon seluler; konsol distribusi [listrik]; konsol untuk digunakan dengan komputer; kontak, listrik;
kontak, listrik, dari logam mulia; kontak/saklar yang diputar; konten audio, video, dan multimedia pra rekaman yang dapat
diunduh; konten digital yang dapat diunduh berupa cerita visual; konten digital yang dapat diunduh dalam bentuk publikasi
elektronik buku; konten media; kontrol akses dan sistem pemantauan alarm; kontrol digital untuk robot; kontrol elektronik untuk
motor; kontrol jalur penerbangan untuk proyektil; kontrol jarak jauh dari peralatan dan instalasi ventilasi; kontrol jarak jauh
inframerah; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan alarm kendaraan; kontrol jarak jauh untuk mengoperasikan sistem alarm;
kontrol jarak jauh untuk peralatan pendingin udara; kontrol jarak jauh untuk radio; kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol jarak
jauh untuk televisi; kontrol jarak jauh untuk televisi dan kontrol jarak jauh untuk stereo; kontrol listrik untuk generator suara
yang dapat diprogram; kontrol listrik untuk sistem irigasi penyiram; kontrol pancuran air dan bak mandi (elektronik); kontrol
panel (listrik); kontrol rasio bahan bakar / udara untuk mesin; konverter DC / DC profil rendah; konverter analog-ke-digital;
konverter arus searah; konverter daya DC/AC; konverter daya DC/DC; konverter daya elektronik; konverter daya listrik;
konverter digital-ke-analog; konverter ethernet-over-VDSL; konverter frekuensi; konverter mata uang elektronik; konverter
putar; konverter serat optik; konverter tegangan-ke-arus; konverter tekanan-ke-arus; konverter televisi kabel; konverter tingkat;
konverter untuk colokan listrik; konverter, listrik; kopling selang pemadam kebakaran; kopling serat optik; kopling, listrik;
koprosesor matematika; koran elektronik yang dapat diunduh; kosong rekaman DVD; kotak Akumulator; kotak baterai; kotak
cabang [listrik]; kotak dan wadah penyortiran untuk kartu memori; kotak disesuaikan untuk slide; kotak distribusi [listrik]; kotak
distribusi daya; kotak geser [alat ukur]; kotak hitam [perekam data]; kotak juke untuk komputer; kotak kacamata; kotak musik,
perekam dan pemutar kaset,  kamera DVD, kaset video dan pemutar DVD, antena; kotak penyimpanan untuk CD dan DVD;
kotak peralatan pemadan api; kotak persimpangan [listrik]; kotak persimpangan untuk penerangan; kotak persimpangan untuk
sirkuit listrik; kotak sambungan [listrik]; kotak sambungan untuk kabel listrik; kotak sambungan untuk sambungan kabel
perumahan; kotak sekering listrik; kotak terminal listrik; kotak untuk baterai; kotak untuk peralatan fotografi; kristal galena
[detektor]; kristal optik; kronograf [alat perekam waktu]; kronograf untuk digunakan sebagai alat perekam waktu khusus; kuil
kacamata; kuil sunglass; kumparan elektromagnetik; kumparan listrik; kumparan tercekik [impedansi]; kumpulan data, direkam
atau diunduh; kunci  listrik dan elektronik serta kait  listrik dan elektronik untuk pintu dan jendela; kunci daya untuk kendaraan
bermotor; kunci dikendalikan frekuensi radio; kunci elektrik atau perangkat untuk mengontrol akses ke bangunan; kunci
elektromagnetik; kunci elektronik; kunci elektronik untuk kendaraan; kunci elektronik untuk mobil; kunci listrik; kunci magnetik;
kunci pintar; kunci pintu digital; kunci pintu elektronik; kunci pintu pintar; kunci pintu sidik jari; kunci untuk kendaraan, listrik;
kunci, elektronik; kunci, listrik; kupon konsumen dalam bentuk elektronik; kupon konsumen yang disandikan; kupon seluler
yang dapat diunduh; kupon yang dapat diunduh; kurung pemasangan speaker; kurung untuk mengatur televisi layar datar;
kuvet untuk penggunaan laboratorium; label dengan chip identifikasi frekuensi radio [RFID] terintegrasi; label dengan kode
yang dapat dibaca mesin; label elektronik; label elektronik untuk barang-barang; label indikator suhu, bukan untuk tujuan
medis; label kode batang, disandikan; label magnetik; label yang dikodekan secara magnetis; label yang disandikan secara
optik; labu untuk penggunaan laboratorium; laktodensimeter; laktometer; lampu berkedip [sinyal bercahaya]; lampu indikator
untuk peralatan telekomunikasi; lampu kamar gelap [fotografi]; lampu keamanan berkedip; lampu keamanan helm [lampu
keamanan berkedip]; lampu kilat untuk kamera; lampu kotak; lampu lalu lintas; lampu mikroskop; lampu optik; lampu
peringatan bahaya jalan; lampu peringatan kerusakan kendaraan, selain bagian kendaraan; lampu pilot (manual dan digital);
lampu sinyal; lanyard untuk memegang kacamata; lanyard untuk memegang kartu identitas magnetik; lanyard untuk
memegang kartu identitas yang disandikan; lanyard untuk tujuan keamanan untuk perlindungan jatuh; laser untuk mengukur;
laser, bukan untuk keperluan medis; layar LCD untuk laptop; layar [fotografi]; layar asbes untuk petugas pemadam kebakaran;
layar dioda pemancar cahaya; layar dioda pemancar cahaya kuantum dot; layar dioda pemancar cahaya organik; layar display
panel datar electroluminescent; layar gambar bergerak; layar holografik; layar komputer; layar kristal cair; layar kristal cair
layar besar [LCD]; layar liquid crystal display [LCD]; layar monitor dan penerima televisi; layar neon; layar pengatur elektronik;
layar plasma; layar proyeksi; layar proyeksi untuk film sinematografi; layar radiologi untuk keperluan industri; layar sentuh
interaktif; layar sentuh komputer; layar sentuh untuk asisten digital pribadi [PDA]; layar sentuh untuk smartphone; layar taktil
[elektronik]; layar tampilan iklan elektronik; layar tampilan panel datar; layar tampilan visual; layar untuk photoengraving; layar
video; lead terdengar; lemari asam; lemari pengaman biologis untuk penggunaan laboratorium; lemari untuk penggunaan
laboratorium; lembaran musik dan poster elektronik yang dapat diunduh; lembaran musik elektronik, dapat diunduh; lembaran
tipis berteknologi nano untuk memperbaiki kualitas sistem jaringan listrik dan menurunkan tatal harmonic distortion (listrik);
lempeng baterai; lengan pelindung; lengan persimpangan untuk serat optik; lengan robot untuk keperluan laboratorium; lengan
sambungan untuk kabel listrik; lensa anti-reflektif; lensa bifocal untuk kacamata; lensa close-up; lensa close-up untuk kamera;
lensa fisheye untuk kamera; lensa kaca mata; lensa kacamata; lensa kacamata hitam; lensa kacamata kosong; lensa
kacamata pelindung dari sinar matahari; lensa kacamata progresif; lensa kacamata setengah jadi; lensa kontak; lensa kontak
berwarna; lensa kontak bifocal; lensa kontak kosong; lensa makro untuk kamera; lensa mata; lensa mentah untuk
memperbaiki penglihatan; lensa optik; lensa optik kosong; lensa optik untuk kacamata hitam; lensa pelindung matahari untuk
kacamata; lensa pembesar; lensa pengganti untuk kacamata; lensa selfie; lensa sudut lebar untuk kamera; lensa tele untuk
kamera; lensa untuk astrofotografi; lensa untuk kacamata; lensa untuk kacamata berlensa; lensa untuk kacamata hitam; lensa
untuk kamera; lensa untuk kamera video; lensa untuk memperbaiki penglihatan; lensa untuk memperbaiki penglihatan [optik];
lensa untuk mikroskop; lensa untuk pelindung wajah pekerja; lensa untuk peralatan dan kamera pengintai; lensa untuk
peralatan fotografi; lensa untuk teleskop; lensa untuk teropong; lensa untuk topeng pelindung pekerja; lensa zoom untuk
kamera; lense korektif optik; lentera ajaib; lentera sinyal; level [instrumen untuk menentukan horisontal]; level bubble; leveling
rods untuk survei; leveling staffs [instrumen survei]; lihat kamera; lilitan kawat [listrik]; limiter [listrik]; lingkaran arus terpadu;
lingkungan belanja realitas virtual; liquid crystal display [LCDs] untuk teater rumah; log [alat ukur]; logger data; lompat kabel
mulai; lonceng [perangkat peringatan]; lonceng peringatan; lonceng pintu listrik; lonceng sinyal; loudspeakers; lubang intip;
lubang intip [lensa pembesar] untuk pintu; lubang intip pintar; magnesium anode; magnet; magnet (Dekoratif -); magnet
dekoratif; magnet dekoratif dalam bentuk angka; magnet dekoratif dalam bentuk binatang; magnet dekoratif dalam bentuk
huruf; magnet hiasan; magnet kulkas; magnet kulkas dekoratif; magnet untuk keperluan industri; magnetometer; majalah film
untuk kamera; manipulator untuk operasi jarak jauh dari lengan robot; manometer; manometer tekanan tinggi; manual
elektronik yang dapat diunduh; manual pengguna komputer dalam bentuk publikasi elektronik yang dapat diunduh; manual
pengguna komputer dalam format elektronik; mask aligners; masker anti polusi untuk bersepeda; masker anti polusi untuk
perlindungan pernapasan; masker debu; masker gas; masker oksigen, bukan untuk keperluan medis; masker pelindung;
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masker pelindung debu; masker pelindung pernapasan, selain untuk pernapasan buatan; masker pelindung wajah bukan
untuk keperluan medis; masker pelindung wajah untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker penyelam; masker
pernapasan untuk mencegah kecelakaan atau cedera; masker pernapasan untuk perlindungan industri; masker pernapasan,
selain untuk pernapasan buatan; masker untuk perlindungan terhadap debu; masker untuk snorkeling; masker wajah
penyelam; masker wajah untuk berenang; masker wajah yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga;
materi digital yaitu token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT); materi kursus pendidikan yang dapat diunduh; materi-materi
digital terkait dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu materi-materi kursus pendidikan dan rencana-rencana pengajaran
di bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; materi-materi digital terkait
dengan pendidikan yang dapat diunduh, yaitu peralatan-peralatan pendidikan yang terdiri dari perangkat lunak untuk
pendidikan anak, materi-materi kursus Pendidikan yang dapat diunduh, lembar-lembar kerja, dan brosur-brosur aktifitas di
bidang literatur untuk anak, Bahasa Inggris, ilmu pengetahuan, studi-studi sosial dan kesehatan; maxmizer; media data
magnetik; media data optik; media digital yang dapat diunduh yaitu digital collectible yang dibuat dengan teknologi perangkat
lunak berbasis blockchain; media elektronik musik yang direkam sebelumnya; media elektronik yang menampilkan
pertunjukan musik; media penyimpanan analog kosong; media penyimpanan digital kosong; media penyimpanan elektronik;
media penyimpanan elektronik kosong; media perekaman analog kosong; media perekaman dan penyimpanan analog
kosong; media perekaman dan penyimpanan digital kosong; media perekaman digital; media perekaman digital kosong; media
perekaman digital, yaitu, rekaman audio dan audiovisual, semua yang menampilkan musik dan hiburan musikal; media
perekaman magnetik; media untuk merekam, membawa, menyimpan, memproses, memanipulasi, mentransmisikan,
menyiarkan, mengambil dan mereproduksi musik, suara, gambar, teks, dan informasi; media yang dapat diunduh; media yang
direkam; media yang direkam dan dapat diunduh, perangkat lunak komputer, media perekaman dan penyimpanan digital atau
analog kosong; meja atau unit yang dipasang di mobil yang dilengkapi loudspeaker untuk memungkinkan handset telepon
digunakan bebas genggam; meja mixing digital; meja pencampuran audio; meja pencampuran audio dan video; meja
pencampuran video; meja rias (meja rias) dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mekanisme elektronik
untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme komputer untuk telekomunikasi; mekanisme penguncian
elektronik untuk brankas; mekanisme untuk peralatan yang dioperasikan dengan koin; mekanisme untuk peralatan yang
dioperasikan secara berlawanan; mekanisme validasi tiket untuk gerbang otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan
koin untuk bilik foto; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan bilik foto; mekanisme yang
dioperasikan dengan koin untuk mengoperasikan gerbang untuk tempat parkir mobil; mekanisme yang dioperasikan dengan
koin untuk mesin penjual otomatis; mekanisme yang dioperasikan dengan koin untuk perangkat televisi; membawa case untuk
pager radio; membawa case untuk pemutar musik digital; membawa kasing dan wadah untuk lensa kontak; membawa tas
untuk komputer notebook; membawa tas untuk telepon seluler; membawa tas yang disesuaikan untuk komputer; membawa
tas yang khusus disesuaikan untuk printer komputer; membran akustik yang digunakan dalam peralatan perekaman atau
reproduksi suara; memindai probe mikroskop; memori data; memori disk; memori elektronik; memori flash; memori grafis;
memori komputer; memori komputer non-volatil; memori semicondutor; memperbaiki tabung; memutar lampu pensinyalan;
menambahkan mesin; menampilkan dioda pemancar cahaya kuantum dot; menampilkan pesan elektronik; menandai gauges
[bengkel tukang kayu]; menandai pelampung; mencakup untuk pemutar MP3; mencakup untuk perangkat penyimpanan data;
mencakup untuk teropong; menerima antena untuk siaran satelit; menghitung skala; mengintensifkan layar untuk film sinar-X;
mengoperasikan perangkat lunak untuk server akses jaringan; mengukur dan mengendalikan perangkat untuk teknologi
pendingin udara; mengukur ember; mengukur mangkuk; mengukur penguasa; mengukur sendok; menyelamatkan suar
pensinyalan laser; merekam alat dan instrumen bermain; mesin anjungan tunai mandiri, otomat uang; mesin antrian; mesin
bayar dan setoran otomatis; mesin dan instrumen komunikasi listrik; mesin dan instrumen pengontrol otomatis oleh suhu dan
monitoring pergerakan untuk keperluan pendinginan udara atau pembekuan; mesin dan instrumen pengujian kekasaran
permukaan; mesin dan instrumen pengukur atau penguji untuk suhu, kelembapan dan tekanan atmosfir; mesin dan instrumen
pengukur ulir; mesin dan instrument pengukuran dan pengujian; mesin dan peralatan distribusi atau kontrol daya; mesin dan
peralatan fotografi; mesin dan peralatan komunikasi yang menggunakan kabel; mesin dan peralatan radar untuk cuaca,
navigasi dan kontrol lalu lintas udara; mesin dan peralatan sinematografi; mesin dan peralatan telekomunikasi; mesin dan
peralatan telekomunikasi yang dipasang di pergelangan tangan berupa jam tangan; mesin deposisi untuk pembuatan baterai
surya; mesin distribusi daya/tenaga listrik; mesin elektronik untuk membaca kartu kredit; mesin elektronik untuk merekam
operasi keuangan; mesin elektronik, peralatan dan bagiannya; mesin encoding kartu kredit [peripheral komputer]; mesin faks;
mesin faksimili; mesin faksimili portabel; mesin faktur; mesin fotokopi [fotografi, elektrostatik, termik]; mesin fotokopi
elektrostatik; mesin fotokopi warna digital; mesin hitung; mesin hitung dan penyortiran koin; mesin hitung dan penyortiran
uang; mesin hitung uang kertas; mesin karaoke; mesin kartu untuk kantor; mesin kas; mesin kas, mesin hitung, peralatan
pemrosesan data, komputer; mesin kasir; mesin lotre; mesin mekanis untuk peralatan yang dioperasikan dengan uang logam;
mesin mendikte; mesin optik; mesin pelurusan roda kendaraan; mesin pemadam kebakaran; mesin pembaca sandi; mesin
pembatalan tiket; mesin pembelajaran; mesin pembelajaran bahasa; mesin pembuat salinan elektrostatik dan mesin fotokopi;
mesin pemeriksaan sidik jari yang digunakan untuk memeriksa sidik jari secara fisik; mesin pemungutan suara; mesin
penagihan; mesin pendikte; mesin pengeditan untuk film sinematografi; mesin penghitung elektronik; mesin penghitung koin;
mesin penghitung mata uang; mesin pengolah data; mesin pengolah data elektronik; mesin pengolah kata; mesin pengukur
koordinat; mesin penimbang; mesin penjawab; mesin penyeimbang ban untuk kendaraan darat; mesin penyortir koin; mesin
penyortir mata uang; mesin penyortir uang kertas; mesin penyortir uang kertas otomatis; mesin poligraf, bukan untuk
keperluan medis; mesin sortasi dan penghitungan uang tunai otomatis; mesin stamping waktu dan tanggal; mesin transmisi
faksimili; mesin uji beton; mesin uji kekerasan logam; mesin uji kekuatan logam; mesin uji kompresi logam; mesin uji material;
mesin uji plastik; mesin uji semen; mesin uji tekstil; mesin undian; mesin untuk memilih hadiah; mesin untuk mengembangkan
film sinematografi; mesin yang dioperasikan dengan koin; mesin-mesin elektronik; mesin-mesin yang berfungsi sebagai
sarana penyedia transaksi dan alat pembayaran (electronic data capture); meter air; meter aktivitas air; meter akustik; meter
aliran turbin; meter ampere-jam; meter arus listrik; meter biaya; meter cairan; meter daya frekuensi radio; meter daya optik;
meter eksposur fotografi; meter elektronik; meter energi untuk melacak dan memantau penggunaan energi; meter fase listrik;
meter fluks bercahaya; meter frekuensi; meter gas; meter gas putar; meter gelombang disesuaikan untuk digunakan dengan
gelombang mikro; meter gelombang elastis; meter getaran; meter jarak laser menjadi alat ukur; meter kapasitansi; meter
keasaman; meter kecepatan; meter kelembaban; meter kelembaban tanah; meter konduktivitas; meter konduktivitas menjadi
alat ukur ilmiah; meter konsentrasi; meter konsumsi bahan bakar; meter listrik; meter listrik polifase; meter millivolt; meter
panel digital; meter parkir; meter parkir elektronik di dalam kendaraan; meter parkir kendaraan; meter pelurusan roda; meter
pemanas; meter pencari satelit; meter penjepit untuk mengukur arus listrik; meter penjepit untuk mengukur listrik; meter
perpindahan positif; meter refrigeran; meter resistensi isolasi; meter saat ini; meter siklus; meter sistem daya; meter sudut
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fase; meter tingkat suara; meter torsi; meter turbin sitogenik; meter untuk memeriksa konsumsi tinta; meter untuk menguji
kelembaban; meter untuk mengukur aliran gas; meter untuk mengukur alkalinitas; meter untuk mengukur arus; meter untuk
mengukur arus listrik; meter untuk mengukur hambatan listrik; meter untuk mengukur nilai parameter listrik; meter untuk
mengukur resistansi; meter untuk mengukur tegangan; meter untuk mengukur tegangan listrik; meteran dan peralatan
pengukur elektrik, magnetik dan elektromagnetik; meteran tekanan; metronom; metronom elektronik; metronom mekanik;
microchips [perangkat keras komputer]; microfiche; microphone listrik; mikrocip; mikrofon; mikrofon binaural; mikrofon
handsfree untuk ponsel; mikrofon tanpa kabel; mikrofon untuk peralatan telekomunikasi; mikrofon untuk perangkat komunikasi;
mikrokomputer; mikrokontroler; mikrokontroler untuk perangkat berkemampuan Internet of things (IoT); mikrometer; mikropon;
mikroprosesor aman; mikroprosesor multi-inti; mikroskop; mikroskop biologis; mikroskop dioda pemancar cahaya [LED];
mikroskop elektron; mikroskop elektron transmisi; mikroskop fluoresensi; mikroskop metalurgi; mikroskop polarisasi; mikroskop
stereo stereo; mikroskop untuk operasi; mikroskop, yaitu mikroskop gaya atom; mikroskop, yaitu scanning electron
microscope; mikrotom; mirror [optik]; mirror dengan fungsi Internet of Things (IoT) yang sudah terpasang; mistar tukang kayu
berlipat; mixer daya [peralatan audio]; mixer frekuensi radio; mixer gas untuk penggunaan laboratorium; mixer mikrofon; mixer
suara dengan amplifier terintegrasi; mixer video; mobil pemadam kebakaran; modem; modem eksternal; modem internal;
modem kabel; modem nirkabel dan kabel dan perangkat dan kartu komunikasi; modem universal serial bus [USB]; modem
untuk jaringan komunikasi; modul DRAM (dynamic random access memory); modul Light Emitting Diode [LED]; modul RAM
(random access memory); modul beban elektronik; modul ekspansi memori; modul elektronik berbasis kendaraan untuk
mentransmisikan informasi diagnostik dan status operasional kendaraan; modul fotovoltaik; modul komputasi; modul memori;
modul memori komputer; modul penyearah; modul piezoceramic untuk pembangkit tegangan tinggi; modul sirkuit terpadu;
modulator frekuensi radio; monitor; monitor LED; monitor [LED] pemancar cahaya; monitor [perangkat keras komputer];
monitor [program komputer]; monitor aliran gas; monitor aliran partikel; monitor audio bayi; monitor bayi; monitor dengan layar
tampilan yang dapat digunakan sebagai cermin; monitor emisi debu; monitor emisi partikel; monitor komputer; monitor
komputer untuk digunakan di bidang otomotif; monitor layar; monitor layar komputer; monitor layar sentuh; monitor liquid
crystal display [LCD]; monitor oksigen atmosfer; monitor oksigen, bukan untuk keperluan medis; monitor plasma; monitor radio
untuk reproduksi suara dan sinyal; monitor signage digital; monitor suhu untuk keperluan industri; monitor suhu untuk
keperluan rumah tangga; monitor suhu untuk tujuan ilmiah; monitor tablet; monitor tampilan video yang dapat dipakai; monitor
untuk hewan peliharaan; monitor video; monitor video bayi; monitor video untuk hewan peliharaan; monitor, layar display,
display yang terpasang di kepala, serta headset untuk digunakan dengan komputer, telepon pintar, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, televisi, set top box dan audio serta video dan perekam;
monitor, sensor, dan alat pengendali untuk perangkat dan sistem pendingin udara, pemanas, dan ventilasi; monokles;
monopod untuk alat elektronik digital genggam, yaitu, kamera, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk alat
elektronik digital genggam, yaitu, telepon genggam, komputer tablet; monopod untuk kamera; motherboard; motherboard
komputer; motherboard komputer dan motherboard; motor AC atau DC kendaraan darat (tidak termasuk bagian-bagiannya);
mount dinding untuk memasang perangkat elektronik seluler; mounting bracket disesuaikan untuk monitor komputer; mouse
[periferal komputer]; mouse komputer (tetikus komputer); mouse komputer nirkabel; mouse komputer tanpa kabel; multimeter;
multimeter untuk mengukur arus listrik; multimeter untuk mengukur hambatan listrik; multimeter untuk mengukur tegangan
listrik; multiplexer; multiplexer divisi panjang gelombang; multiplexer telekomunikasi; multiprosesor chip; musik  panggil walet
yang terekam; musik digital (dapat diunduh dari Internet); musik digital yang dapat diunduh; musik digital yang dapat diunduh
dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari Internet; musik digital yang dapat diunduh disediakan dari situs
web Internet MP3; nada dering dan gambar yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering dan grafik yang dapat diunduh
untuk ponsel dan perangkat nirkabel; nada dering dan musik yang dapat diunduh; nada dering dan musik yang dapat diunduh
untuk telepon genggam (mobile phones), ponsel pintar (smart phones) dan peralatan terminal informasi mobile; nada dering
telepon yang dapat diunduh; nada dering telepon yang dapat diunduh untuk telepon genggam; nada dering yang dapat
diunduh; nada dering yang dapat diunduh untuk ponsel; nada dering, grafik, dan musik yang dapat diunduh melalui jaringan
komputer global dan perangkat nirkabel; nada lengan untuk pemain rekaman; negatif fotografis; netbook [komputer]; nosel
selang pemadam kebakaran; odometer; ohmmm; oktan; opacimeter; operator data yang berisi tipografi tipografi tersimpan;
operator data yang dapat dibaca mesin; operator data yang dapat dibaca mesin direkam dengan program; operator data yang
direkam sebelumnya untuk digunakan dengan komputer; operator listrik (sakelar) untuk jendela kendaraan; operator untuk
pelat hitam [fotografi]; optik; osilator; osilator kristal kuarsa; osilograf; osiloskop; outlet listrik; outlet multimedia daya listrik;
oven microwave untuk penggunaan laboratorium; overdubber, yaitu, alat pencampur suara, stereo tuner, mesin penghasil
gema elektronik, kotak amplifier dan kotak stereo; ozoniser [ozonator]; pH meter; pH meter digital; pagar listrik; pager; pager
elektronik; pager radio; pakaian anti peluru; pakaian asbes untuk perlindungan terhadap api; pakaian basah untuk scuba
diving; pakaian bertahan hidup; pakaian dan alas kaki untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran;
pakaian dan sarung tangan untuk digunakan dalam pengelasan untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian kerja untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian khusus dibuat untuk laboratorium; pakaian
khusus untuk laboratorium, tidak termasuk dalam kelas lain, termasuk untuk perlindungan terhadap bahan kimia dan bakteri;
pakaian pelindung [pelindung tubuh]; pakaian pelindung untuk keselamatan; pakaian pelindung untuk penerbang; pakaian
pelindung yang terbuat dari bahan tahan balistik; pakaian pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pakaian pintar; pakaian reflektif dan pakaian untuk pencegahan kecelakaan; pakaian selam; pakaian tahan air tahan air untuk
mencegah tenggelam; pakaian tahan api; pakaian terisolasi untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; pakaian
untuk perlindungan terhadap api; pakaian untuk perlindungan terhadap bahan kimia; pakaian untuk perlindungan terhadap
bahan kimia dan radiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap bahaya biologis; pakaian untuk perlindungan terhadap cedera;
pakaian untuk perlindungan terhadap iradiasi; pakaian untuk perlindungan terhadap kecelakaan; pakaian untuk perlindungan
terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; pakaian untuk perlindungan terhadap radiasi; pakaian yang terkoneksi dengan
teknologi; pakaian, alas kaki dan penutup kepala untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; paket garis
besar transistor; paket garis besar transistor dengan perangkat pemasangan permukaan terintegrasi; paket garis transistor
dengan jendela inframerah terintegrasi; paket garis transistor dengan lensa terintegrasi; paket perangkat lunak komputer;
paket perangkat lunak terintegrasi; palang pintu parkir otomatis; panel  kendali; panel OLED; panel alarm; panel display; panel
display dioda pemancar cahaya kuantum dot; panel display electroluminescent; panel display plasma; panel display signage
digital; panel distribusi daya; panel indikator elektronik; panel instrumen (listrik); panel instrumen sepeda motor; panel kontrol
[listrik]; panel kontrol alarm; panel kontrol alarm kebakaran; panel kontrol pencahayaan; panel kontrol untuk alarm keamanan;
panel kontrol untuk elevator; panel kontrol untuk gerbang; panel layar kristal cair [LCD]; panel listrik; panel pengendali elektrik
untuk pendingin udara untuk kendaraan; panel penghubung serat optik untuk memindai; panel pengontrol distribusi optik;
panel pengontrol distribusi optik pada tiang; panel pengontrol listrik; panel pengontrol otomatis; panel sinyal, bercahaya atau
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mekanis; panel surya dan pengumpul energi surya untuk produksi listrik; panel surya untuk pembangkit listrik; panel surya
untuk produksi listrik; panel tampilan dioda pemancar cahaya; panel tampilan diode pemancar cahaya organik [Organic Light-
Emitting Diode “OLED”]; panel tampilan papan informasi digital; panel tembaga untuk papan sirkuit; panggilan dekoratif untuk
termostat; papan akselerator komputer; papan akselerator multimedia; papan anak perempuan; papan distribusi [listrik]; papan
ekspansi untuk komputer; papan grafis; papan indikator elektronik; papan kabel dicetak multilayer; papan ketik; papan
komputer; papan memori; papan pengumuman elektronik; papan rangkaian utama untuk LCD; papan rangkaian utama untuk
LED; papan rangkaian utama untuk Televisi; papan setrika; papan sirkuit; papan sirkuit audio; papan sirkuit elektronik; papan
sirkuit komputer; papan sirkuit listrik; papan sirkuit tercetak; papan sirkuit tercetak menggabungkan sirkuit terpadu; papan
sirkuit terintegrasi; papan sirkuit video; papan skor elektronik; papan tempat memotong roti optik; papan tombol komputer;
papan tulis elektronik; papan tulis interaktif elektronik; parabola; pasang adaptor; pasang pengukur; pasokan tenaga listrik
untuk kendaraan; paspor [dokumen identifikasi yang dikodekan secara magnetis]; paspor biometrik [dokumen identifikasi yang
dikodekan secara magnetis]; pedal efek elektronik untuk alat musik; pedal efek elektronik untuk digunakan dengan amplifier
suara; pedal efek suara untuk alat musik; pedal efek untuk digunakan dengan alat musik listrik; pedal kontrol volume; pedal
wah-wah; pedal wah-wah untuk gitar; pedometer; pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelacak kendaraan gps; pelampung;
pelampung cincin untuk digunakan dalam penyelamatan air; pelampung navigasi; pelampung sinyal; pelat outlet listrik,
berbentuk; pelat punggung ponsel; pelat saklar listrik; pelat/piringan baterai; pelindung body(body protector) untuk
keselamatan; pelindung dan penutup ponsel dan perangkat elektronik pribadi; pelindung dan penutup untuk speaker, speaker
pintar, speaker audio, pengeras suara, amplifier dan headphone dan earphone; pelindung gelombang; pelindung gigi *;
pelindung hidung untuk kacamata; pelindung kepala untuk keselamatan; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk peralatan
televisi; pelindung layar akrilik disesuaikan untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar kaca
tempered diadaptasi untuk perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar plastik disesuaikan untuk
perangkat elektronik portabel selain peralatan gaming; pelindung layar privasi disesuaikan untuk asisten digital pribadi [PDA];
pelindung layar privasi disesuaikan untuk laptop; pelindung layar privasi disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar privasi
disesuaikan untuk smartphone; pelindung layar privasi disesuaikan untuk telepon seluler; pelindung layar tampilan untuk
memberikan keteduhan dan privasi yang secara khusus disesuaikan untuk perangkat elektronik; pelindung layar untuk
perangkat seluler; pelindung layar untuk ponsel; pelindung layar untuk telepon genggam; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang
diadaptasi khusus untuk e-reader; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam tangan
pintar; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat
dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar laptop;
pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
kaca temper yang diadaptasi khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari kaca
temper yang diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi
khusus untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari kaca temper yang diadaptasi khusus untuk smartphone; pelindung
layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai;
pelindung layar yang terbuat dari polietilen tereftalat [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi;
pelindung layar yang terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] khusus diadaptasi untuk smartphone; pelindung layar yang
terbuat dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus diadaptasi untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat
dari polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari
polyethylene terephthalate [PET] yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik
poliuretan [TPU] yang diadaptasi khusus untuk jam tangan pintar; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan
[TPU] yang diadaptasi khusus untuk kamera; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang diadaptasi
khusus untuk pelacak aktivitas yang dapat dipakai; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang
diadaptasi khusus untuk pemutar media portabel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk asisten digital pribadi; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara
khusus disesuaikan untuk jam waktu; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar komputer; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar laptop; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk layar tablet; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk pembaca elektronik; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus
disesuaikan untuk ponsel; pelindung layar yang terbuat dari termoplastik poliuretan [TPU] yang secara khusus disesuaikan
untuk smartphone; pelindung leher untuk keselamatan; pelindung lonjakan tegangan; pelindung lutut dan siku (elbow
protector) untuk keselamatan; pelindung mata yang secara khusus diadaptasi untuk helm pelindung olahraga; pelindung
pergelangan; pelindung tulang engkel; pelindung untuk helm; pelindung untuk telepon seluler; pelindung wajah pelindung
pekerja; pelindung wajah untuk helm pelindung; pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
pelindung wajah untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi, dan kebakaran; pelindung wajah, selain untuk keperluan
medis; pelindung wajah, selain untuk tujuan medis; peluit anjing; peluit isyarat; peluit olahraga; pemadam api; pemancar
[telekomunikasi]; pemancar audio; pemancar dan penerima nirkabel; pemancar dan penerima nirkabel untuk reproduksi suara
dan sinyal; pemancar dan penerima radio; pemancar dan penerima satelit; pemancar digital; pemancar elektronik untuk sinyal
gangguan; pemancar frekuensi radio; pemancar jarak jauh; pemancar kontrol jarak jauh; pemancar nirkabel; pemancar optik;
pemancar optik dan pemancar optik elektro; pemancar portabel; pemancar radar; pemancar radio; pemancar radio untuk
kontrol jarak jauh; pemancar satelit; pemancar sebagai peralatan komunikasi listrik darurat; pemancar sinyal; pemancar sinyal
darurat; pemancar sinyal elektronik; pemancar telekomunikasi; pemancar telepon; pemancar televisi; pemancar televisi kabel;
pemancar untuk digunakan dalam keamanan; pemancar untuk digunakan dalam komunikasi darurat; pemancar untuk
memancarkan sinyal bahaya; pemancar untuk memancarkan sinyal elektronik; pemandangan busur teleskopik untuk
memanah; pemandangan lensa optik; pemandangan lensa teleskopik; pemandangan teleskopik; pemandangan teleskopik
untuk artileri; pemandangan teleskopik untuk senjata; pemandangan teleskopik untuk senjata api; pemandian air laboratorium;
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pemasangan kacamata; pemasangan pince-nez; pembaca [RFID] identifikasi frekuensi radio; pembaca [peralatan
pemrosesan data]; pembaca buku digital; pembaca buku elektronik; pembaca disk optik; pembaca elektronik; pembaca
elektronik untuk mengecek dan mengidentifikasi data digital; pembaca karakter optik; pembaca kartu; pembaca kartu [SD]
digital aman; pembaca kartu chip; pembaca kartu elektronik; pembaca kartu magnetik sandi; pembaca kartu magnetik yang
disandikan; pembaca kartu memori; pembaca kartu memori flash; pembaca kartu pintar; pembaca kartu untuk kartu kredit;
pembaca kartu untuk kartu yang dikodekan secara magnetis; pembaca kode batang; pembaca lempeng mikro; pembaca
mikrofilm; pembaca strip magnetik; pembaca yang mendukung teknologi komunikasi jarak dekat (NFC); pembanding;
pembangkit koleksi tenaga surya; pembaruan perangkat lunak elektronik, yaitu, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
dan file data yang dapat diunduh terkait untuk memperbarui perangkat lunak komputer untuk menerima, mengelola, dan
membayar dana melalui jaringan komputer; pembatas otomatis; pembatasan keamanan, selain untuk kursi kendaraan dan
peralatan olahraga; pembawa data elektronik; pembawa data magnetik; pembawa data magnetik dan optik; pembawa data
magnetik kosong; pembawa data magnetik kosong dan cakram optik perekam; pembawa data magnetik yang direkam
sebelumnya; pembawa data magnetik, disc perekaman; pembawa data magnetis; pembawa data magneto-optik dan optik;
pembawa data untuk sistem pengenalan suara yang telah direkam sebelumnya; pembawa data yang dapat dibaca mesin
untuk peralatan rumah tangga; pembawa data yang telah direkam
sebelumnya dengan film, film,
musik dan konten hiburan; pembersih dengan ozon untuk udara dan air; pembersih kepala pencetak digital ( Printhead )
printer dan plotter; pembesar berkas gambar [perangkat lunak komputer, direkam]; pembicara pribadi; pembuat telur;
pembuka dan penutup pintu otomatis elektrik; pemegang dan kasing untuk compact disc dan DVD; pemegang disesuaikan
untuk compact disc; pemegang hands-free untuk telepon seluler; pemegang kacamata; pemegang untuk gulungan listrik;
pemindah fase optik; pemindai; pemindai barcode; pemindai biometrik; pemindai gambar; pemindai optik; pemindai retina
biometrik; pemindai sidik jari; pemindai sidik jari biometric untuk pintu; pemindai sidik jari biometrik; pemindai tangan biometrik;
pemindai termal; pemindaian mikroskop elektron; pemisah baterai; pemisah berkas gambar [perangkat lunak komputer,
direkam]; pemisah magnetik untuk penggunaan ilmiah; pemula melompat baterai; pemutar CD; pemutar CD digital; pemutar
DVD portabel; pemutar MP3 portabel; pemutar MP4; pemutar audio; pemutar audio dan pemutar video yang
mengggabungkan memori IC; pemutar audio digital; pemutar cakram audio dan video; pemutar cakram suara; pemutar
cakram video; pemutar dan perekam cakram optik untuk data audio, video dan komputer; pemutar dan perekam video cakram
(disc) optik; pemutar disk Blu-ray; pemutar kaset; pemutar kaset audio; pemutar kaset audio digital; pemutar kaset audio untuk
mobil; pemutar kaset untuk mobil; pemutar kaset video; pemutar media portabel; pemutar media pribadi; pemutar multimedia
genggam; pemutar multimedia portabel [PMPs]; pemutar musik digital; pemutar musik portabel; pemutar rekaman; pemutar
untuk pembawa suara dan gambar; pemutar video compact disc; pemutar video dan audio digital serta perekam; pemutar
video digital; pemutar video kombinasi dan perekam; pemutus sirkuit; pena cahaya; pena elektronik; pena elektronik [unit
tampilan visual]; pena elektronik untuk unit tampilan visual; pena layar sentuh; penanda hemline; penanda keamanan
elektronik; penangkal petir; penangkap petir; pencari arah radio; pencari dinding magnet; pencari jangkauan; pencari
jangkauan untuk kamera; pencari jarak untuk golf; pencari kabel; pencari kedalaman laut; pencari magnet; pencitra sidik jari;
pendeteksi asap; pendeteksi logam; pendingin unit pemrosesan pusat [CPU]; penekan lonjakan tegangan; penerima GPS
(Global Positioning System); penerima audio; penerima audio dan video; penerima data seluler; penerima frekuensi radio;
penerima kendali jarak jauh; penerima komunikasi data; penerima komunikasi radio portabel; penerima nirkabel; penerima
optik; penerima optik dan elektrik opto; penerima pemancar; penerima portabel; penerima radar; penerima radar dengan
amplifier; penerima radio; penerima radio untuk digunakan di mobil; penerima radio untuk kontrol jarak jauh; penerima satelit;
penerima sinyal elektronik; penerima sistem penentuan posisi global; penerima stereo; penerima suar; penerima telepon;
penerima televisi; penerima televisi [TV set]; penerima televisi kabel; penerima video; penerjemah saku elektronik; pengaman
lalu lintas berbentuk kerucut; pengaman, pengunci serta peranti kendali akses yang dikendalikan secara listrik, elektronik,
optik serta akustik; penganalisa daya listrik; penganalisa gambar; penganalisa jaringan listrik; penganalisa mesin; penganalisa
mesin kendaraan terkomputerisasi; penganalisa spektrum; penganalisa ukuran nanopartikel; penganalisa ukuran partikel;
penganalisa warna elektronik; penganalisis spektrum, selain untuk penggunaan medis; pengatur katub dengan pengatur suhu;
pengatur kecepatan untuk mesin, engine dan motor; pengatur keran (elektronik); pengatur oksigen; pengatur panas; pengatur
telur [sandglasses]; pengatur waktu dapur; pengatur waktu dapur, elektronik; pengatur waktu elektronik; pengatur waktu telur;
pengatur waktu telur digital; pengatur waktu telur mekanis; pengatur waktu untuk kamera; pengekangan keselamatan menjadi
peralatan perlindungan jatuh untuk menahan dan menjatuhkan jatuh, selain peralatan olahraga; pengendali augmented reality
genggam; pengendali daya; pengendali daya elektronik; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset augmented
reality; pengendali elektronik untuk digunakan dengan headset realitas virtual; pengendali inverter digunakan dalam
pembangkit listrik tenaga surya; pengendali jarak jauh peralatan dan instalasi pendingin udara; pengendali keyboard
komputer.; pengendali komunikasi; pengendali motor servo elektronik; pengendali muatan listrik; pengendali muatan tenaga
surya; pengendali nirkabel untuk memantau dan mengontrol fungsi dan status sistem keamanan dari jarak jauh; pengendali
nirkabel untuk memonitor dan mengontrol fungsi dan status perangkat atau sistem kelistrikan, elektronik, dan mekanik lainnya
dari jarak jauh; pengendali realitas virtual genggam; pengeras suara; pengeras suara audio; pengeras suara audio untuk
mengontrol suara; pengeras suara audio yang dikontrol oleh aplikasi bergerak; pengeras suara dengan amplifier built-in;
pengeras suara elektronik dengan buku; pengeras suara nirkabel untuk di dalam rumah dan di luar rumah; pengeras suara
pintar; pengering kaca untuk penggunaan laboratorium; pengeringan oven untuk penggunaan laboratorium; penggabung
udara; pengganda tegangan; penggandeng sinyal; pengganti bantalan telinga untuk headphone; penggaris [alat ukur];
penggaris dengan dua skala linier; penghalang cahaya; penghapus pita magnetik; penghasil suara elektronik dan peralatan
peredam suara, penghasil peredam kebisingan, unit kontrol elektronik untuk meredam dan mengontrol suara; penghasil suara,
penghasil suara tanpa kabel; penghitung; penghitung konsumsi bahan bakar; penghitung utas; penghubung otomatisasi
rumah; pengisi baterai; pengisi daya USB ; pengisi daya baterai; pengisi daya baterai bertenaga surya; pengisi daya baterai
telepon seluler untuk digunakan di kendaraan; pengisi daya baterai untuk digunakan dengan telepon; pengisi daya baterai
untuk komputer laptop; pengisi daya baterai untuk komputer tablet; pengisi daya baterai untuk laptop, telepon genggam,
komputer tablet, dan alat portabel yang diaktifkan USB lainnya; pengisi daya baterai untuk pipet elektronik; pengisi daya
baterai untuk ponsel; pengisi daya baterai untuk rokok elektronik; pengisi daya baterai untuk telepon genggam; pengisi daya
baterai untuk telepon yang dapat dibawa, komputer tablet dan komputer yang dapat dibawa; pengisi daya cepat untuk
kendaraan listrik; pengisi daya darurat untuk kendaraan listrik; pengisi daya di mobil tanpa kabel; pengisi daya dinding; pengisi
daya eksternal; pengisi daya joystick; pengisi daya kendaraan listrik lambat; pengisi daya kendaraan listrik yang dapat dibawa;
pengisi daya kompensasi baterai; pengisi daya listrik; pengisi daya mobil listrik; pengisi daya tanpa kabel; pengisi daya tanpa
kabel untuk telepon pintar; pengisi daya untuk akumulator listrik; pengisi daya untuk baterai listrik; pengisi daya untuk
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komputer pribadi; pengisi daya untuk komputer tablet dan komputer wearable (wearable computers); pengisi daya untuk
perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; pengisi daya untuk ponsel; pengisi daya untuk rokok
elektrik; pengisi daya untuk rokok elektronik; pengisi daya untuk sikat gigi listrik; pengisi daya untuk smartphones; pengisi daya
untuk telepon pintar (smartphones) dalam bentuk jam tangan; pengisi daya usb untuk rokok elektronik; pengisian daya dan
perangkat manajemen daya untuk perangkat elektronik seluler; pengisian troli untuk tablet dan laptop; pengolah [unit pengolah
sentral]; pengolah data; pengolah kata, peralatan print-out komputer, data dalam bentuk elektronik, magnetik dan optikal;
pengontrol Ethernet memori non-volatile; pengontrol SCSI (SAS) IO dan RAID-on-Chip (RoC) yang terhubung secara serial;
pengontrol dan headset virtual dan realitas bertambah; pengontrol dioda pemancar cahaya (LED) dan lampu lucutan intensitas
tinggi (HID); pengontrol elektronik digital untuk alat; pengontrol elektronik digital untuk manipulator; pengontrol elektronik digital
untuk peralatan mesin; pengontrol ethernet; pengontrol jarak jauh; pengontrol memori flash; pengontrol nirkabel untuk
memantau dan mengontrol fungsi perangkat elektronik, selain pengontrol untuk peralatan game; pengontrol pancuran air
(elektronik); pengontrol video di dinding; pengoptimal serat optik; penguasa lipat; penguasa yang membesar; penguat antena;
penguat frekuensi audio; penguat frekuensi radio; penguat frekuensi video; penguat gambar; penguat gen [alat laboratorium];
penguat sinyal telepon genggam; pengubah cakram (disc) CD dan DVD; pengubah cakram (disc) optik; pengubah fase;
pengubah gender [adaptor kabel]; pengubah gender dalam sifat adaptor listrik; pengubah gender untuk kabel koaksial; penguji
alarm asap; penguji antibeku; penguji baterai; penguji daya listrik; penguji emisi minyak diesel; penguji injektor bahan bakar
diesel; penguji injektor diesel; penguji karakteristik tabung vakum; penguji keamanan listrik; penguji kekerasan mikro; penguji
ketegangan; penguji keuletan; penguji kontinuitas; penguji minyak rem; penguji outlet listrik; penguji sirkuit; penguji sirkuit
listrik; penguji speedometer; penguji tegangan; penguji torsi; pengukur; pengukur aliran; pengukur aliran fluida; pengukur
alkohol; pengukur bahan bakar; pengukur bensin; pengukur cairan dan bahan bakar; pengukur celah busi; pengukur cincin
induk; pengukur data; pengukur dering; pengukur dering no-go; pengukur feeler busi; pengukur hujan; pengukur jarak
elektronik; pengukur jari; pengukur kedalaman; pengukur kedalaman telapak ban; pengukur kekuatan digital; pengukur
ketebalan; pengukur ketebalan ultrasonik; pengukur ketinggian air; pengukur kontur; pengukur lemak tubuh untuk keperluan
rumah tangga; pengukur level; pengukur pelurusan roda; pengukur rasio udara / bahan bakar; pengukur regangan; pengukur
sekrup-tapping; pengukur sudut; pengukur suhu; pengukur suhu air; pengukur suhu gas buang; pengukur suhu untuk
keperluan industri; pengukur suhu untuk keperluan rumah tangga; pengukur suhu untuk penggunaan ilmiah; pengukur
tekanan; pengukur tekanan angin; pengukur tekanan ban; pengukur torsi digital; pengukur vakum; pengumpul data elektronik
genggam; penguncian listrik dan perangkat pengaman; penilaian bakat berbasis awan/cloud (piranti lunak); penjaga kepala
untuk karate; penjaga kepala untuk olahraga; penjaga kepala untuk seni bela diri; penjaga kepala untuk tinju; penjaga mulut
untuk olahraga; penukar gender koneksi koaksial; penukar koin; penukar telekomunikasi; penutup (enclosures) speaker;
penutup baterai; penutup casing silikon untuk telepon seluler; penutup dan cases pelindung untuk laptop; penutup debu untuk
komputer, berbentuk; penutup dekoratif, berbentuk, untuk detektor asap; penutup drive dalam keadaan solid internal; penutup
drive disk keras internal; penutup kertas untuk penerima telepon; penutup lensa untuk kamera; penutup outlet listrik,
berbentuk; penutup pelindung bening yang telah disesuaikan untuk telepon mobile; penutup pelindung kaca mata hitam;
penutup pelindung yang disesuaikan untuk laptop; penutup pengaman untuk soket listrik; penutup piring dekoratif beralih,
berbentuk; penutup sirkuit; penutup telepon genggam; penutup untuk asisten digital pribadi [PDA]; penutup untuk camcorder;
penutup untuk kamera; penutup untuk komputer tablet; penutup untuk laptop; penutup untuk outlet listrik; penutup untuk
pemutar media digital; penutup untuk pemutar media portabel; penutup untuk penerima telepon; penutup untuk perangkat
elektronik; penutup untuk perangkat penyimpanan musik; penutup untuk smartphone; penutup untuk telepon selular; penutup
vinil yang secara khusus disesuaikan untuk ponsel, pemutar MP3, laptop, dan perangkat game; penutup, tas, tempat wadah,
manset, tali pengikat dan tali sandang untuk komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang
dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, set top box dan perekam dan pemutar audio dan video;
penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan
dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set
top box; penyangga handset telepon dalam mobil; penyangga perangkat elektronik seluler; penyangga pergelangan tangan
untuk digunakan dengan periferal komputer; penyangga ponsel pintar; penyangga yang diadaptasi untuk layar komputer;
penyearah [listrik]; penyearah arus; penyearah terbalik sebagai bagian dari sistem tenaga surya; penyeka kapas untuk
penggunaan laboratorium; penyelenggara digital; penyelenggara elektronik genggam; penyelenggara pribadi yang
terkomputerisasi; penyumbat telinga untuk penyelam; penyumbat telinga untuk perenang; perabot khusus dibuat untuk
laboratorium; perahu api; perahu karet [sekoci]; peralatan antar komunikasi; peralatan audio; peralatan audio dan video untuk
kendaraan; peralatan audio digital; peralatan audio kendaraan bermotor; peralatan audio konferensi; peralatan audio pada
kendaraan; peralatan audio visual; peralatan dan instalasi untuk produksi sinar-X, bukan untuk keperluan medis; peralatan dan
instrumen audio dan visual listrik; peralatan dan instrumen elektronik, magnetik dan ultrasonik untuk keperluan ilmiah;
peralatan dan instrumen fotografi dan sinematografi; peralatan dan instrumen fotografi, sinematografi dan optik; peralatan dan
instrumen fotografi, sinematografi, optik dan pengukuran; peralatan dan instrumen ilmiah; peralatan dan instrumen kimia;
peralatan dan instrumen kontrol listrik dan elektronik; peralatan dan instrumen laboratorium; peralatan dan instrumen
laboratorium fisika dan kimia; peralatan dan instrumen navigasi dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen
navigasi, pelacakan dan penentuan posisi elektronik; peralatan dan instrumen optik; peralatan dan instrumen optik, kecuali
untuk kacamata dan peralatan fotografi; peralatan dan instrumen pendidikan; peralatan dan instrumen penerima dan penerima
siaran satelit; peralatan dan instrumen penerima satelit dan transmisi; peralatan dan instrumen pengajaran dan pengajaran;
peralatan dan instrumen telekomunikasi; peralatan dan instrumen telemetri yang dikendalikan dari jarak jauh; peralatan dan
instrumen untuk autentikasi dan identifikasi data digital oleh pembaca optik, perangkat lunak komputer dan prosesor komputer;
peralatan dan instrumen untuk laboratorium bahan kimia dan fisika; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan
memantau pesawat terbang; peralatan dan instrumen untuk mengendalikan dan memantau pesawat terbang, pesawat air dan
kendaraan tak berawak; peralatan dan instrumen untuk mengontrol data berhubungan dengan identitas seseorang melalui
akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil pusat data dan pengirim data; peralatan dan instrumen untuk
mengukur; peralatan dan instrumen untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara, data atau gambar; peralatan dan
instrumen untuk penelitian ilmiah di laboraturium; peralatan dan instrumen untuk pengukuran dan penganalisa tanah;
peralatan dan komputer pengolah data; peralatan dan peralatan keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan dan
perangkat sinyal radio; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan (conducting), menghubungkan (switching), mengubah
(transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau mengontrol listrik; peralatan dan perlengkapan keselamatan
jiwa; peralatan dan perlengkapan optik; peralatan dan perlengkapan timbangan; peralatan data mobile; peralatan diagnosa,
bukan untuk pengobatan; peralatan diagnosis yang terdiri dari sensor untuk digunakan dalam pengujian fungsi kendaraan dan
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dalam mendiagnosis masalah listrik dan mekanik kendaraan, terintegrasi ke dalam kendaraan bermotor [sehubungan dengan
otomobil]; peralatan display; peralatan display dengan fungsi mirror dan Internet of Things (IoT); peralatan display untuk
kendaraan; peralatan distribusi dan pengendali daya listrik; peralatan efek musik listrik dan elektronik; peralatan elektro-
dinamis untuk remote control titik kereta api; peralatan elektrolisis untuk mengukur kualitas kandungan mineral air; peralatan
elektronik dan komputer, yaitu perangkat keras komputer; peralatan elektronik untuk kendali jarak jauh sinyal; peralatan
elektronik untuk memantau kegiatan latihan olahraga papan (peralatan pengukuran); peralatan elektronik untuk menampilkan
data yang diperoleh selama berolahraga; peralatan elektronik untuk mendeteksi data selama berolahraga; peralatan elektronik
untuk mendeteksi ranjau; peralatan elektronik untuk menguji kemandulan obat-obatan dan solusi injeksi; peralatan elektronik
untuk menguji sterilitas peralatan medis; peralatan elektronik untuk penerimaan nirkabel, penyimpanan dan pengiriman data
dan pesan; peralatan elektronik untuk suara, pengeras suara; peralatan elektronik yaitu headphone dan speaker; peralatan
elektronik yang dikontrol komputer untuk pengukuran dan pengujian sel elektrofisiologis, bukan untuk tujuan medis; peralatan
fotografi; peralatan fotovoltaik dan instalasi untuk menghasilkan listrik tenaga surya; peralatan fotovoltaik untuk mengubah
radiasi matahari menjadi energi listrik; peralatan heliografi; peralatan ilmiah; peralatan ilmiah untuk digunakan pada aplikasi
diagnostik; peralatan instruksional; peralatan interferensi anti-radio (elektronik); peralatan interkomunikasi, walkie-talkie, radio;
peralatan interpretasi simultan; peralatan jatuh untuk menahan jatuh dan jatuh; peralatan karaoke; peralatan keamanan untuk
memancarkan sinyal video; peralatan keamanan untuk lift; peralatan keamanan untuk memancarkan sinyal audio; peralatan
keamanan untuk memproses video dan/atau sinyal audio; peralatan keamanan untuk menerima sinyal audio; peralatan
keamanan untuk menerima sinyal video; peralatan kendali jelajah elektronik dan sistem kemudi kendaraan; peralatan
keselamatan dan menyelamatkan jiwa; peralatan keselamatan kendaraan, yaitu, monitor tekanan ban elektronik; peralatan
keselamatan lalu lintas kereta api; peralatan keselamatan, yaitu-- bantalan peredam getaran dan tali helm; peralatan
komputer; peralatan komputer untuk penyimpanan dan transmisi data; peralatan komunikasi data; peralatan komunikasi optik;
peralatan komunikasi radio point-to-point; peralatan komunikasi radio saluran tunggal untuk stasiun tetap; peralatan
komunikasi radio satu saluran; peralatan komunikasi radio untuk penerbangan; peralatan komunikasi yang dapat dibawa-
bawa; peralatan kontrol akses listrik; peralatan kontrol lalu lintas udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan
dengan peralatan atau instalasi untuk pemanasan; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan
atau instalasi untuk pendingin udara; peralatan kontrol listrik dan elektronik untuk digunakan dengan peralatan atau instalasi
untuk ventilasi; peralatan kontrol radio; peralatan kontrol tenaga listrik; peralatan kontrol untuk peralatan dan instalasi
pendingin udara,
khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan dan instalasi pendingin udara; peralatan kromatografi gas untuk penggunaan
laboratorium; peralatan kromatografi untuk penggunaan laboratorium; peralatan laboratorium untuk memotong spesimen;
peralatan laser untuk keperluan non-medis; peralatan listrik untuk merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar;
peralatan listrik untuk pergantian; peralatan medis berupa sistem perangkat lunak dalam satu unit yang digunakan untuk
menentukan lokasi pembedahan dalam tubuh pasien; peralatan medis, yaitu sistem visualisasi dan menargetkan pembedahan
untuk digunakan selama bedah ortopedi yang terdiri dari bantalan EKG, penanda posisi, aplikasi perangkat lunak yang dapat
diunduh, ponsel (mobile phone) dan tempat ponsel (mobile phone case), semuanya dijual sebagai satu unit dan digunakan
untuk mengumpulkan dan mentransmisikan data pasien selama bedah ortopedi; peralatan melihat dan merekam optik;
peralatan membaca kartu; peralatan modulasi kode pulsa untuk transmisi melalui satelit; peralatan monitoring listrik; peralatan
navigasi radio jarak jauh; peralatan navigasi untuk kendaraan [komputer on-board]; peralatan nirkabel; peralatan nirkabel
broadband, yaitu stasiun pangkalan telekomunikasi untuk jaringan nirkabel dan aplikasi komunikasi; peralatan optik untuk
membimbing proyektil; peralatan otentikasi dan identifikasi biometrik; peralatan paging; peralatan pelabelan kode batang
elektronik genggam; peralatan pemadam api yang dikendalikan secara elektrik; peralatan pemancar dan penerima faksimili;
peralatan pemancar dan penerima untuk siaran radio; peralatan pembaca elektronik untuk disk magnetik; peralatan pembaca
elektronik untuk kartu magnetik; peralatan pembaca elektronik untuk pita magnetik; peralatan pembatal gema; peralatan
pembatal kebisingan; peralatan pembedahan, yaitu sistem navigasi pembedahan yang terdiri dari pelacak, sensor atau
penanda untuk menyediakan informasi tentang anatomi pasien; peralatan pemprosesan informasi; peralatan pemroresan data
elektronik; peralatan pemroses sinyal audio; peralatan pemutaran video; peralatan pencari korban longsoran salju; peralatan
penerima berkas gambar; peralatan penerima dan pemancar radio; peralatan penerima nirkabel; peralatan pengajaran audio-
visual; peralatan pengajaran dan pengajaran; peralatan penganalisa protein bukan untuk keperluan medis; peralatan
pengawasan elektronik; peralatan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk mengendalikan operasi perangkat
elektronik konsumen dan sistem perumahan; peralatan pengenalan karakter optik [OCR]; peralatan pengenalan suara dan
perekaman suara; peralatan pengendali otomatis; peralatan pengendali untuk motor dan generator elektrik; peralatan
penghilang listrik statis; peralatan penghitung dan penyortir koin; peralatan pengirim dan penerima siaran televisi; peralatan
pengirim dan penerima untuk transmisi jarak jauh; peralatan pengirim data audio dan video tanpa kabel; peralatan pengisi
daya untuk perangkat yang dapat diisi ulang; peralatan pengisian daya untuk peralatan yang dapat diisi ulang; peralatan
pengolah kata; peralatan pengolahan data; peralatan pengujian dan kalibrasi komponen komputer; peralatan pengujian
elektronik; peralatan pengujian listrik; peralatan pengujian on-destruktif yang digunakan dalam aplikasi industri; peralatan
pengukur jarak; peralatan pengukur tekanan; peralatan pengukur tenaga; peralatan pengukuran; peralatan pengukuran dan
pengendalian yang digunakan di lapangan minyak dan gas; peralatan pengukuran elektronik; peralatan penyelam; peralatan
penyerap untuk pengukuran dan penganalisa protein, bukan untuk keperluan medis; peralatan penyiaran elektronik; peralatan
penyimpan data; peralatan penyimpanan komputer, yaitu, jaringan yang terpasang pada alat penyimpanan untuk
menggunakan secara bersama-sama file dan cadangan awan; peralatan penyimpanan listrik; peralatan peralihan
telekomunikasi broadband berkapasitas tinggi; peralatan perekam suara; peralatan perekaman jarak; peralatan periferal
komputer; peralatan periferal untuk komputer dan peralatan pemrosesan data; peralatan peringatan anti pencurian dan api;
peralatan peringatan dengan memonitoring gerakan bayi melalui kamera perekam atau sensor; peralatan portabel untuk
menerima transmisi satelit; peralatan proyeksi; peralatan radar; peralatan radio; peralatan radio dan televisi; peralatan radio
jarak pendek; peralatan radio kelautan; peralatan radio kontrol lalu lintas radio; peralatan radio kontrol lalu lintas udara;
peralatan radio untuk kendaraan; peralatan radiologi untuk keperluan industri; peralatan radiologis untuk keperluan industri;
peralatan reflektor radar; peralatan rekaman suara; peralatan reproduksi dan perekaman suara; peralatan reproduksi suara;
peralatan reproduksi video; peralatan sambungan telekomunikasi interaktif; peralatan seismografi; peralatan selam air;
peralatan siaran televisi; peralatan sinar-X industri; peralatan sinematografi; peralatan sistem lokasi global (GPS); peralatan
sistem penentuan posisi global (GPS); peralatan stereo; peralatan suara elektonik; peralatan suplai daya bebas gangguan;
peralatan switching otomatis untuk telekomunikasi; peralatan tampilan video yang dipasang di kepala; peralatan teknologi
informasi; peralatan telekomunikasi; peralatan telekomunikasi dalam bentuk perhiasan; peralatan telekomunikasi digital;
peralatan telekomunikasi elektronik; peralatan telekomunikasi listrik; peralatan telekomunikasi portabel; peralatan
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telekomunikasi stasiun tanah; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dalam jaringan radio seluler; peralatan
telekomunikasi untuk digunakan dengan jaringan seluler; peralatan telekomunikasi untuk digunakan dengan sinyal digital dan
analog; peralatan telekomunikasi untuk digunakan di mobil; peralatan telematik, yaitu, perangkat Internet nirkabel yang
menyediakan layanan telematik dan memiliki fungsi telepon seluler; peralatan telemetri jarak jauh; peralatan telemetri
pengendali jarak jauh, telemetri kendaraan; peralatan telepon; peralatan telepon nirkabel; peralatan telepon seluler; peralatan
telepon seluler dengan sistem faksimili bawaan; peralatan telepon tanpa kabel; peralatan televisi; peralatan terminal telepon;
peralatan transmisi komunikasi; peralatan transmisi radio; peralatan transmisi saluran listrik; peralatan transmisi sinyal;
peralatan transmisi suara; peralatan transmisi video; peralatan untuk input, output, transmisi dan penyimpanan data; peralatan
untuk membentuk membran baterai surya; peralatan untuk memeriksa pengiriman surat; peralatan untuk memeriksa stempel
surat; peralatan untuk mencetak, yaitu, printer untuk mencetak kartu identitas, kartu kesehatan, kartu pemilih, kartu penduduk,
SIM, perijinan dan paspor.; peralatan untuk mengatur aliran air; peralatan untuk mengatur atau mengontrol listrik; peralatan
untuk menguji barang-barang; peralatan untuk menguji kartu cip untuk menguji kualitasnya dan operasinya yang benar;
peralatan untuk mengukur aliran air; peralatan untuk mengukur dan mengontrol aliran air; peralatan untuk mengukur dan
mengontrol suhu air; peralatan untuk mengukur ketebalan kulit; peralatan untuk merekam data komputer; peralatan untuk
merekam, mengirim atau mereproduksi suara atau gambar; peralatan untuk merekam, mengirim dan mereproduksi suara dan
gambar; peralatan untuk merekam, mengirim, memproses, dan reproduksi suara, gambar, atau data; peralatan untuk
merekam, mentransmisikan atau mereproduksi suara dan gambar; peralatan untuk merekam, transmisi, reproduksi suara atau
gambar; peralatan untuk pembuatan membran baterai surya; peralatan untuk pengolahan panas membran baterai surya;
peralatan untuk transmisi via satelit; peralatan video; peralatan video konferensi; peralatan, perlengkapan dan perangkat lunak
komputer  untuk mendeteksi dan mengidentifikasi pemalsuan dokumen; peralihan telepon digital terkomputerisasi; perangkat
Lunak Komputer untuk digunakan dalam mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat akses
jaringan area lokal nirkabel saku; perangkat alarm pribadi elektronik; perangkat anti-interferensi [listrik]; perangkat audio
nirkabel yang berbentuk earbud (perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga), earphone dan
headphone nirkabel untuk digunakan dengan jam tangan pintar dan pelacak aktivitas yang dapat dipakai; perangkat baterai
listrik yang dapat diisi ulang, yaitu, baterai yang dapat diisi ulang dan catu daya portabel; perangkat berbagi kabel-nirkabel;
perangkat dan peralatan pengendalian jarak jauh dan pengenalan dan pemberi perintah suara elektronik untuk
mengeandalikan dan memantau perangkat elektronik konsumen, penerangan, peralatan, alat pengatur panas, sistem
pengatur udara dan pemanasan, alarm dan keamanan rumah serta sistem pengawasan, dan pendeteksi asap dan karbon
monoksida, kunci dan selot pintu dan jendela, serta sistem otomasi rumah; perangkat dan peralatan telekomunikasi; perangkat
dan peralatan, yaitu,  telepon selular, tablet dan alat-alat selular lainnya untuk merekam, mentransmisikan, memproses,
menyimpan dan menukar data; perangkat elektroforesis untuk penggunaan laboratorium; perangkat elektronik; perangkat
elektronik dan perangkat lunak komputer untuk identifikasi, melalui kata sandi, dari identitas seseorang;; perangkat elektronik
digital genggam yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan
telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat elektronik digital portabel untuk merekam, mengatur,
mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, dan digital; perangkat elektronik digital yang
dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet; perangkat elektronik digital yang dapat dipakai, terutama terdiri
dari tali jam tangan pintar (smart wathbands) yang mengkomunikasikan data ke telepon pintar (smartphones) yang terutama
terdiri dari perangkat lunak dan layar display/tampilan (display screen) untuk melihat, mengirim dan menerima teks, email,
data, dan informasi ke telepon pintar (smartphones); perangkat elektronik digital yang dapat dipakai/dikenakan terutama terdiri
dari perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan,
memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data, audio, gambar dan digital serta layar display/tampilan;
perangkat elektronik dijital yang dapat dipakai yang menggabungkan telepn pontar (smartphones) dalam bentuk jam tangan;
perangkat elektronik pribadi; perangkat elektronik untuk melacak dan memonitor aktivitas fisik; perangkat elektronik untuk
membaca emisi mesin; perangkat elektronik untuk mencari dan melacak hewan peliharaan dengan menggunakan sistem
penentuan posisi global; perangkat elektronik untuk mendeteksi inventori yang rendah; perangkat elektronik yang dapat
dipakai/dikenakan, yaitu, jam tangan, gelang (bracelets), dan wristbands (gelang) yang terdiri dari perangkat lunak yang
mengkomunikasikan data ke asisten digital pribadi (PDA), ponsel pintar, dan komputer pribadi melalui situs web Internet dan
jaringan komputer dan komunikasi elektronik lainnya; perangkat elektronik yang dapat memberikan akses ke internet dan
untuk mengirimkan, menerima serta menyimpan data digital; perangkat elektronik, yaitu, perangkat elektronik digital portabel
untuk mentransmisikan file audio; perangkat encoding dan decoding; perangkat enkripsi; perangkat handsfree untuk telepon
seluler; perangkat input untuk komputer; perangkat keras akses server jaringan; perangkat keras dan lunak komputer audio-
visual; perangkat keras dan lunak komputer untuk cryptocurrency; perangkat keras dan lunak komputer untuk manajemen
basis data; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata uang digital; perangkat keras dan lunak komputer untuk mata
uang virtual; perangkat keras dan lunak komputer untuk melacak dan berbagi lagu, album, dan artis favorit; perangkat keras
dan lunak komputer untuk mencari basis data yang menampilkan file audio dan multimedia; perangkat keras dan lunak
komputer untuk meninjau dan merekomendasikan lagu, album, artis, daftar putar, dan daftar lagu; perangkat keras dan lunak
komputer untuk teknologi blockchain; perangkat keras dan perangkat lunak komputasi berkinerja tinggi; perangkat keras dan
perangkat lunak komputer; perangkat keras dan perangkat lunak komputer audio-video; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk kolaborasi ruang pertemuan jarak jauh dan tatap muka; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
melakukan diagnosa optik; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan animasi dan
video; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk membangun/menampilkan gambar, video dan data; perangkat
keras dan perangkat lunak komputer untuk membuat dan berbagi daftar putar dan daftar lagu; perangkat keras dan perangkat
lunak komputer untuk mendeteksi objek, gerakan (gesture) dan perintah pengguna; perangkat keras dan perangkat lunak
komputer untuk mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area lokal; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk
mengatur dan mengkonfigurasi jaringan area luas; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menghubungkan,
membangun, mengelola, mengamankan, memantau, mengendalikan, mengoperasikan, virtualisasi, mengoptimalkan,
mengkonfigurasi, menyebarkan, memelihara, mengakses dan mengatasi masalah protokol manajemen router, infrastruktur
jaringan, dan jaringan area lokal, luas, dan global; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan
perangkat sensor; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyediakan akses jarak jauh yang aman ke
komputer dan jaringan komunikasi; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyimpan data; perangkat keras
dan perangkat lunak komputer untuk penyimpanan data; perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk perutean dan
perpindahan, transmisi, pemrosesan, pemfilteran, analisis, pengamanan, dan penyimpanan data, lalu lintas video atau suara,
paket, atau bentuk komunikasi lainnya; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna
Internet untuk mencari konten dan data audio di berbagai platform; perangkat keras dan perangkat lunak komputer yang
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memungkinkan pengguna Internet untuk mengembangkan daftar putar individual yang menyediakan audio yang
dipersonalisasi, menentukan konten audio favorit, membuat rekomendasi, dan berbagi konten audio; perangkat keras dan
perangkat lunak untuk streaming konten, gambar, dan data; perangkat keras dan perangkat lunak yang dijual sebagai satu
unit untuk pengujian sistem komputer yang tertanam.; perangkat keras dan periferal komputer untuk mengakses, menangkap,
mengirim dan menampilkan gambar, video, audio dan data dari jarak jauh; perangkat keras display/tampilan video, yaitu,
driver video untuk kacamata video; perangkat keras dompet mata uang kripto; perangkat keras input dan output elektronik dan
komputer untuk komputer media dan displai; perangkat keras jaringan area lokal [LAN]; perangkat keras jaringan komputer;
perangkat keras jaringan komputer dan telekomunikasi; perangkat keras jaringan luas [WAN]; perangkat keras jaringan pribadi
virtual [VPN]; perangkat keras komputer; perangkat keras komputer augmented reality; perangkat keras komputer berkinerja
tinggi dengan fitur khusus untuk meningkatkan kemampuan bermain game; perangkat keras komputer dalam bentuk
pengontrol drive; perangkat keras komputer dalam bentuk preamplifier; perangkat keras komputer dan firmware; perangkat
keras komputer dan perangkat lunak yang direkam untuk manajemen inventori; perangkat keras komputer dan perangkat
lunak yang direkam untuk pemesanan otomatis dan pengisian kembali barang-barang konsumen; perangkat keras komputer
dan sistem perangkat lunak digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan informasi pasien atau peristiwa yang
berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah ortopedi; perangkat keras komputer
dan sistem perangkat lunak yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk digunakan dalam bedah ortopedi; perangkat keras
komputer permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat keras komputer permainan realitas tertambah
(augmented reality game); perangkat keras komputer permainan realitas virtual/maya (virtual reality game); perangkat keras
komputer realitas virtual/maya (virtual reality); perangkat keras komputer untuk bermain, mengorganisasi, mengunduh,
mengirimkan, memanipulasi dan meninjau berkas audio dan berkas media; perangkat keras komputer untuk digunakan
dengan peralatan untuk memotong film poliuretan; perangkat keras komputer untuk digunakan dengan peralatan untuk
memotong pelindung layar poliuretan; perangkat keras komputer untuk kecerdasan buatan, pembelajaran mesin,
pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat keras komputer untuk mengontrol sistem otomatisasi rumah, yaitu,
penerangan/pencahayaan, peralatan, unit pemanas dan unit pendingin udara, alarm dan perlengkapan keamanan lainnya,
perlengkapan untuk memonitor rumah; perangkat keras komputer untuk mengunggah, menyimpan, memperoleh kembali,
mengunduh, transmisi dan mengirim data elektronik; perangkat keras komputer untuk perdagangan elektronik mata uang
virtual; perangkat keras komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat keras komputer untuk server akses
jaringan; perangkat keras komputer untuk telekomunikasi; perangkat keras komputer yang bersifat membaca saluran;
perangkat keras komputer yang dapat dikenakan dan periferal komputer yang dapat dipakai; perangkat keras komputer yang
dapat dipakai; perangkat keras komputer yang dapat dipakai yang mampu menyediakan akses ke internet dan untuk
mengirimkan, menerima dan menyimpan panggilan telepon, surat elektronik, serta data digital lainnya; perangkat keras
komputer yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat keras komputer yang terdiri dari casis, penutup,
sumber daya listrik, kabel; perangkat keras komputer, yaitu perangkat jalur akses jaringan area lokal; perangkat keras
komputer, yaitu, Wireless Access Point (WAP); perangkat keras komputer, yaitu, drive disk keras dan drive dalam keadaan
solid; perangkat keras komputer, yaitu, unit masukan, unit keluaran, pengontrol memori, pengontrol periferal komputer dan
pengontrol grafis; perangkat keras komputer untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat
pemutar media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat keras konferensi video; perangkat keras
memori komputer; perangkat keras penyimpanan komputer [NAS] yang terhubung dengan jaringan; perangkat keras server
akses jaringan; perangkat keras telekomunikasi; perangkat keras token keamanan; perangkat keras universal serial bus
[USB]; perangkat keras untuk digunakan dengan robot; perangkat keras untuk pemrosesan data; perangkat kompensator
apung untuk penyelam; perangkat komputer untuk mengumpulkan pembayaran elektronik serta transaksi keuangan elektronik;
perangkat komunikasi; perangkat komunikasi elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat komunikasi internal; perangkat
komunikasi jaringan; perangkat komunikasi nirkabel untuk mengirimkan suara, data, gambar, audio, video dan konten
multimedia; perangkat komunikasi nirkabel untuk transmisi suara, data atau gambar; perangkat komunikasi nirkabel untuk
transmisi suara, data atau gambar melalui internet; perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu atau lebih transmisi,
satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel ke satu atau lebih
perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk menghubungkan
perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat komunikasi satelit; perangkat komunikasi yang dapat
dipakai; perangkat komuniksi nirkabel inframerah; perangkat kontrol arus listrik; perangkat kontrol listrik untuk manajemen
energi; perangkat kontrol listrik untuk manajemen pemanasan; perangkat kopling akustik; perangkat lunak; perangkat lunak
akuntansi; perangkat lunak analisis wajah; perangkat lunak analisis wicara; perangkat lunak antarmuka komputer; perangkat
lunak antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak antarmuka pengguna grafis; perangkat lunak anti-spyware
untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi; perangkat lunak anti-virus komputer; perangkat lunak anti-virus
komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak anti-virus komputer yang direkam; perangkat lunak aplikasi; perangkat lunak
aplikasi (termasuk yang dapat diunduh); perangkat lunak aplikasi blockchain; perangkat lunak aplikasi komputer; perangkat
lunak aplikasi komputer
untuk streaming dan menyimpan
konten media audio-visual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk mengakses dan berpartisipasi di platform media sosial;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk peralatan atau komputer mobile; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat
bergerak (mobile) untuk interworking dengan aksesoris perangkat bergerak (mobile), yaitu earphone, perangkat pendengar
yang diletakkan di kepala (headphones), baterai isi ulang; perangkat lunak aplikasi komputer untuk perangkat seluler;
perangkat lunak aplikasi komputer untuk platform berbasis blockchain, yaitu, perangkat lunak untuk pertukaran digital untuk
item virtual; perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler di bidang kebugaran (fitness) dan
latihan/olahraga yang menampilkan layanan pelatihan pribadi, pelatihan, latihan (workouts) dan penilaian kebugaran (fitness);
perangkat lunak aplikasi komputer untuk ponsel pintar dan perangkat seluler untuk mendukung program kebugaran (wellness)
perusahaan; perangkat lunak aplikasi komputer untuk streaming konten media audio-visual melalui internet; perangkat lunak
aplikasi komputer untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi komputer untuk telepon seluler, yaitu, alat pengembangan
perangkat lunak untuk membuat aplikasi perangkat lunak bergerak; perangkat lunak aplikasi komputer yang berkaitan dengan
pemesanan hotel; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk tablet; perangkat lunak aplikasi komputer yang
dapat diunduh untuk tablet perangkat seluler; perangkat lunak aplikasi komputer yang dapat diunduh untuk telepon seluler
yang memungkinkan pelanggan untuk mencari melalui basis data online di bidang pakaian, sepatu, aksesoris, jam tangan,
mainan, dan kartu untuk perdagangan, dan untuk membeli barang-barang konsumen dan melihat informasi produk; perangkat
lunak aplikasi mobile untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi; perangkat lunak aplikasi mobile untuk
mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman; perangkat lunak aplikasi mobile untuk mengkoordinasikan
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layanan transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat
lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) untuk membangun/menampilkan gambar, memanipulasi dan memproses
gambar; perangkat lunak aplikasi pemrograman antarmuka (API) yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi permainan
gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi seluler; perangkat lunak aplikasi seluler untuk membuat program
pelatihan kebugaran (fitness) yang dipersonalisasi; perangkat lunak aplikasi telepon genggam melalui satelit; perangkat lunak
aplikasi untuk digunakan dengan robot; perangkat lunak aplikasi untuk layanan cloud computing; perangkat lunak aplikasi
untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyelidiki aplikasi yang mencurigakan dengan menggunakan mesin
analisa berbasis cloud; perangkat lunak aplikasi untuk smartphone; perangkat lunak aplikasi untuk telepon pintar; perangkat
lunak aplikasi untuk telepon seluler; perangkat lunak aplikasi untuk telepon seluler, dapat diunduh; perangkat lunak aplikasi
yang berkaitan dengan pemesanan hotel untuk smartphone; perangkat lunak application programming interface (API) untuk
memungkinkan/mengizinkan pengambilan (retrieval), mengunggah, mengakses dan mengelola data; perangkat lunak
augmented reality; perangkat lunak augmented reality bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi
(immersion) augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk bermain game komputer; perangkat lunak
augmented reality untuk digunakan dalam perangkat seluler; perangkat lunak augmented reality untuk digunakan dalam
perangkat seluler untuk mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata; perangkat lunak augmented reality
untuk hiburan interaktif; perangkat lunak augmented reality untuk membuat peta; perangkat lunak augmented reality untuk
menavigasi lingkungan augmented reality; perangkat lunak augmented reality untuk mengoperasikan headset augmented
reality; perangkat lunak augmented reality untuk pelacakan objek, kontrol gerakan dan visualisasi konten; perangkat lunak
augmented reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak augmented reality untuk pendidikan; perangkat lunak augmented
reality untuk pengajaran medis; perangkat lunak augmented reality untuk sinematografi; perangkat lunak bagi pengguna untuk
membeli dan menjual produk dengan menggunakan mata uang digital, mata uang virtual, mata uang kripto, aset digital dan
blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) dan token utilitas; perangkat lunak bagi
pengusaha untuk melakukan survei terhadap karyawan dan menganalisis umpan balik dan tanggapan; perangkat lunak
berbagi file; perangkat lunak bioinformatika; perangkat lunak blockchain; perangkat lunak cloud komputer yang dapat diunduh;
perangkat lunak computer untuk perangkat seluler, yaitu, perangkat lunak untuk menyediakan crowd-sourcing dan statistik
yang teragregasi tentang keterpercayaan dan keamanan aplikasi perangkat lunak lain berdasarkan masukan dari pengguna;
perangkat lunak computer yang dapat diunduh dan direkam untuk memungkinkan pengambilan data; perangkat lunak dalam
bentuk aplikasi seluler; perangkat lunak dalam bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi, menyebarluaskan dan
memposting iklan; perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh untuk data penyakit menular dan manajemen
informasi; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler yang
dapat di unduh; perangkat lunak dan aplikasi untuk perangkat seluler, dapat diunduh; perangkat lunak dan firmware komputer
untuk mengelola penyimpanan data pada hard disk drive; perangkat lunak dan firmware komputer untuk mengelola
penyimpanan data pada perangkat penyimpanan periferal; perangkat lunak dan firmware komputer untuk mengelola
penyimpanan data pada solid state drive; perangkat lunak dan firmware untuk mengaktifkan perangkat elektronik untuk
berbagi data dan berkomunikasi satu sama lain; perangkat lunak dan firmware untuk mengendalikan, mengkonfigurasikan dan
mengelola pengontrol; perangkat lunak dan perangkat keras komputer yang dapat diunduh untuk manajemen jaringan;
perangkat lunak dan perangkat keras komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet; perangkat lunak dan perangkat keras
untuk digunakan sebagai dompet aset digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata
uang digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet mata uang virtual; perangkat lunak dan
perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet token digital; perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan
sebagai dompet token kripto (crypto token wallet); perangkat lunak dan perangkat keras untuk digunakan sebagai dompet
token utilitas; perangkat lunak dan perangkat keras untuk mengelola informasi identitas, hak akses ke sumber daya dan
aplikasi informasi dan kegunaan autentikasi; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang digunakan untuk
memelihara dan mengoperasikan suatu sistem komputer; perangkat lunak dan perangkat tetap komputer yang direkam dan
dapat diunduh untuk perangkat tetap program sistem pengoperasian; perangkat lunak dan program komputer; perangkat lunak
dekoder; perangkat lunak di bidang blockchain; perangkat lunak diagnostik yang didesain untuk perawatan dan perbaikan
kendaraan bermotor; perangkat lunak display/tampilan video; perangkat lunak e-commerce komputer untuk memungkinkan
pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer global; perangkat lunak firewall komputer;
perangkat lunak game komputer; perangkat lunak game komputer dan perangkat lunak grafis 3D komputer yang direkam dan
dapat diunduh; perangkat lunak game komputer yang dapat diunduh dan direkam; perangkat lunak game komputer yang
direkam untuk perjudian; perangkat lunak grafik komputer; perangkat lunak grafis; perangkat lunak hiburan interaktif untuk
digunakan dengan komputer; perangkat lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain game komputer; perangkat
lunak hiburan interaktif yang dapat diunduh untuk bermain video game; perangkat lunak input computer; perangkat lunak input
untuk telepon seluler; perangkat lunak interaktif; perangkat lunak jaringan komputer yang dapat diunduh dan direkam;
perangkat lunak jejaring sosial; perangkat lunak keamanan; perangkat lunak keamanan dan privasi komputer; perangkat lunak
keamanan e-mail; perangkat lunak keamanan email; perangkat lunak keamanan komputer yang dapat diunduh; perangkat
lunak kecerdasan buatan; perangkat lunak kecerdasan buatan (artificial intelligence) yang dapat diunduh untuk memungkinkan
interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak
kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak kelistrikan; perangkat lunak koleksi digital menggunakan
teknologi perangkat lunak berbasis blockchain dan kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak komposisi musik;
perangkat lunak kompresi data; perangkat lunak komputasi awan; perangkat lunak komputasi awan yang dapat diunduh;
perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer (software) untuk media pembelajaran; perangkat lunak komputer berisi
algoritma yang digunakan dengan peralatan suara dan peredam suara; perangkat lunak komputer berkenaan dengan
pengumpulan dan penyaluran data, pertukaran uang, transaksi saham, transaksi bursa, serta transaksi keuangan; perangkat
lunak komputer chatbot untuk mensimulasikan percakapan; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk
memberikan informasi manajemen bisnis; perangkat lunak komputer chatbot yang dapat diunduh untuk mensimulasikan
percakapan; perangkat lunak komputer dalam bentuk aplikasi untuk perangkat seluler dan komputer; perangkat lunak
komputer dalam bentuk pemrograman aplikasi antarmuka (API) yang memfasilitasi layanan online untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memungkinkan pengambilan data, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial, mengirim pesan, teks, foto,
grafik, file audio dan video ke pengguna lain; perangkat lunak komputer dan aplikasi perangkat lunak untuk verifikasi dan
autentikasi identitas pengguna; perangkat lunak komputer dan aplikasi seluler untuk memungkinkan mengunggah,
mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, membuat blog, streaming, menghubungkan, berbagi,
mengumpulkan, mengatur, mengedit, mempromosikan, menyimpan, atau menyediakan media elektronik atau informasi
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melalui komputer dan jaringan komunikasi; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi untuk memungkinkan
koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk
memungkinkan koneksi ke basis data, jaringan komputer, jaringan komputer global dan Internet; perangkat lunak komputer
dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database dan Internet; perangkat lunak
komputer dan peralatan telekomunikasi, termasuk modem, untuk memungkinkan koneksi ke database, jaringan komputer dan
Internet; perangkat lunak komputer dan program yang digunakan untuk reproduksi musik komputer; perangkat lunak komputer
dapat diunduh dari jaringan informasi komputer global; perangkat lunak komputer di bidang kesehatan dan kebugaran
(wellness) untuk pengiriman pesan di antara pengguna; perangkat lunak komputer e-commerce yang dapat diunduh untuk
memungkinkan pengguna melakukan transaksi bisnis elektronik melalui jaringan komputer dan komunikasi global; perangkat
lunak komputer interaktif; perangkat lunak komputer pendidikan; perangkat lunak komputer sistem biometrik untuk
mengidentifikasi dan membuktikan keaslian orang; perangkat lunak komputer untuk Global Positioning Systems [GPS];
perangkat lunak komputer untuk administrasi jaringan area lokal; perangkat lunak komputer untuk akses ke komputasi
berbasis cloud dan sumber daya komputer berbasis cloud; perangkat lunak komputer untuk aplikasi dan dompet seluler
blockchain; perangkat lunak komputer untuk berinteraksi dengan platform blockchain; perangkat lunak komputer untuk
berkomunikasi dengan pengguna komputer genggam; perangkat lunak komputer untuk desain dengan bantuan komputer /
pabrikan dengan bantuan komputer [CAD / CAM]; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang telekomunikasi
untuk menyediakan transmisi dokumen dan faksimili secara elektronik; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam membuat dan mendesain situs web; perangkat lunak
komputer untuk digunakan dalam memproses semikonduktor wafer; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam
mengelola partisipasi pengguna dalam tantangan kesehatan dalam sifat/yang bersifat kompetisi/persaingan yang berfokus
pada kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengendalikan sistem
pencahayaan; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mengotomatisasi dan mengelola proses bisnis; perangkat
lunak komputer untuk digunakan dalam menyediakan akses banyak pengguna ke jaringan informasi komputer global;
perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam mesin pemrograman faksimili; perangkat lunak komputer untuk digunakan
dalam modem nirkabel, router yang dapat dibawa, dan gerbang jaringan nirkabel untuk menghubungkan terminal melalui
jaringan komputer, radio atau jaringan telepon tidak bergerak; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam perdagangan
dan industri kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam transaksi tanpa kontak langsung dengan
pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; perangkat lunak komputer untuk digunakan di bidang otomotif;
perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai mata uang kripto; perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai
pemrograman aplikasi antarmuka (API); perangkat lunak komputer untuk digunakan sebagai program aplikasi antarmuka
(Application Programming Interfaces “API”); perangkat lunak komputer untuk digunakan yang berhubungan dengan
penyimpanan elektronik, transmisi, presentasi, verifikasi, otentikasi, dan penukaran kupon, potongan harga, diskon, insentif,
dan penawaran khusus; perangkat lunak komputer untuk enkripsi; perangkat lunak komputer untuk enkripsi dan membuka
kunci data; perangkat lunak komputer untuk faksimili, surat elektronik, pesan suara atau pesan Internet; perangkat lunak
komputer untuk integrasi aplikasi dan basis data; perangkat lunak komputer untuk kartu telepon virtual; perangkat lunak
komputer untuk keperluan bisnis; perangkat lunak komputer untuk komunikasi jaringan nirkabel; perangkat lunak komputer
untuk kontrol level suara; perangkat lunak komputer untuk manajemen aset cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk
manajemen basis data; perangkat lunak komputer untuk manajemen informasi pribadi; perangkat lunak komputer untuk
manajemen jaringan komputer; perangkat lunak komputer untuk manajemen proyek; perangkat lunak komputer untuk melacak
dan mengevaluasi pelanggan dan kelakuan pribadi sehubungan dengan keputusan untuk membeli; perangkat lunak komputer
untuk melacak, mengumpulkan dan menganalisis data kesehatan untuk digunakan dalam melakukan penilaian risiko
kesehatan, merekomendasikan tindakan kesehatan preventif, pengendalian (management) kondisi, dan melacak modifikasi
perilaku; perangkat lunak komputer untuk melihat, mengunduh, dan berbagi file termasuk media audio dan visual; perangkat
lunak komputer untuk memantau sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk membaca tag; perangkat lunak komputer
untuk membantu pengembangan aplikasi berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk membuat basis data yang
dapat dicari; perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit media audio dan visual tentang augmented reality;
perangkat lunak komputer untuk membuat dan mengedit musik dan suara; perangkat lunak komputer untuk membuat indeks
informasi, indeks situs web dan indeks sumber informasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk membuat musik; perangkat
lunak komputer untuk membuat permainan komputer dan permainan video; perangkat lunak komputer untuk membuat pola
digital; perangkat lunak komputer untuk memelihara dan mengoperasikan sistem komputer; perangkat lunak komputer untuk
memodifikasi dan meningkatkan aplikasi; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan perangkat lunak
komputer; perangkat lunak komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan permainan komputer dan video; perangkat lunak
komputer untuk memodifikasi dan meningkatkan situs web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk
memonitor informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk memonitor informasi
mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk memonitor informasi
mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk memonitor informasi mengenai
pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk memonitor informasi mengenai
pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk memperoleh, mengatur dan pemesanan jasa transportasi;
perangkat lunak komputer untuk memproses file musik digital; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar digital;
perangkat lunak komputer untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses gambar,
grafik, audio, video, dan teks; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi; perangkat lunak komputer untuk
memproses informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai aktivitas
online; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk
memproses informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi
mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi
mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai
pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk memproses informasi mengenai
pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan memperoleh kembali data; perangkat lunak
komputer untuk memungkinkan mengunggah, mengunduh, mengakses, memposting, menampilkan, menandai, blogging,
streaming, menghubungkan, berbagi; perangkat lunak komputer untuk memungkinkan pengiriman foto ke telepon seluler;
perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penyediaan media elektronik melalui jaringan komunikasi; perangkat lunak
komputer untuk menambah kemampuan audio-visual aplikasi multimedia, yaitu, untuk penggabungan teks, audio, grafis,
gambar diam dan gambar bergerak; perangkat lunak komputer untuk mencatat/merekam dan mengatur waktu dan aktivitas
tenaga kerja; perangkat lunak komputer untuk mendeteksi orang; perangkat lunak komputer untuk mengakses broadband,
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nirkabel dan jaringan telekomunikasi lainnya; perangkat lunak komputer untuk mengakses dan mentransmisikan data dan
konten di antara perangkat dan layar elektronik konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengakses direktori informasi
yang dapat diunduh dari jaringan komputer global; perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan jejaring/jaringan sosial di
antara pengguna di bidang kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak komputer untuk mengaktifkan pencarian
data; perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat laporan tentang kesehatan dan kebugaran
(wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer
untuk menganalisa informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai
aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk menganalisa informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak
komputer untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk
menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer
untuk menganalisa informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk menganalisa
informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk menganalisa
informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk menganalisis data aktivitas  dan waktu
karyawan; perangkat lunak komputer untuk mengatur dan melihat gambar dan foto digital; perangkat lunak komputer untuk
mengatur, menkonfigurasi, megoperasikan dan mengendalikan komputer, periferal komputer, perangkat mobil, telpon mobil,
arloji pintar, kacamata pintar, perangkat yang dapat dipakai, earphone, headphone, televisi, set top box dan audio serta
pemutar video dan rekorder, sistem home theater dan sistem entertainment (hiburan); perangkat lunak komputer untuk
mengecek dan mengidentifikasi data digital yang dilindungi oleh akuisisi, pengolahan, verifikasi, penyimpanan, penghasil
pusat data dan pengirim data; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas
internet; perangkat lunak komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas online; perangkat lunak
komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak komputer untuk
mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk mengelola
dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer
untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer
untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak
komputer untuk mengelola dan melaporkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer
untuk mengelola dan memvalidasi transaksi mata uang kripto dan token yang tidak dapat dipertukarkan (NFT) menggunakan
kontrak pintar (smart contracts) berbasis blockchain; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan aplikasi; perangkat
lunak komputer untuk mengembangkan dan mengoperasikan jaringan dan aplikasi komputer cloud (cloud computer);
perangkat lunak komputer untuk mengembangkan perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk
mengembangkan permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan situs web dan konten
audio visual; perangkat lunak komputer untuk mengembangkan, membangun, dan mengoperasikan aplikasi blockchain
konsumen; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer
untuk mengendalikan operasi perangkat audio dan video; perangkat lunak komputer untuk mengendalikan terminal swalayan;
perangkat lunak komputer untuk menghasilkan model keuangan; perangkat lunak komputer untuk menginterpretasikan sidik
jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau data biometrik lainnya untuk
keperluan identifikasi seseorang; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan dan memperoleh jasa pengiriman;
perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa transportasi, yaitu, perangkat lunak untuk penjadwalan otomatis dan
pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengkoordinasikan jasa-jasa transportasi, seperti perangkat
lunak untuk penjadwalan otomatis dan pengiriman kendaraan bermotor; perangkat lunak komputer untuk mengolah sinyal
yang digunakan untuk mendeteksi dan mengidentifikasikan orang atau karakter biometrik orang dalam bidang akses
keamanan dan pengontrol; perangkat lunak komputer untuk mengoleksi, mengedit, mengatur, memodifikasi, transmisi,
menyimpan dan menggunakan secara bersama-sama atas data dan informasi; perangkat lunak komputer untuk
mengoordinasikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer untuk mengoperasikan, menginstal, menguji,
mendiagnosis dan mengelola peralatan telekomunikasi; perangkat lunak komputer untuk mengotomatisasi pergudangan data;
perangkat lunak komputer untuk mengubah gambar dokumen menjadi format elektronik; perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan informasi mengenai aktivitas internet; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai
aktivitas online; perangkat lunak komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai aktivitas situs web; perangkat lunak
komputer untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja aplikasi; perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja dunia virtual dan konten audio visual; perangkat lunak komputer
untuk mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja perangkat lunak; perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk
mengumpulkan informasi mengenai pemakaian dan kinerja situs web; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan
kemampuan audiovisual dan aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk meningkatkan kemampuan audiovisual dari
aplikasi multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjaga dan mengoperasikan sistem komputer.; perangkat lunak
komputer untuk menjelajah dan mengakses aplikasi perangkat lunak komputer; perangkat lunak komputer untuk menjelajah
dan mengakses buku elektronik dan film; perangkat lunak komputer untuk menjelajah dan mengakses karya audio; perangkat
lunak komputer untuk menjelajah dan mengakses karya audiovisual; perangkat lunak komputer untuk menjelajah dan
mengakses karya visual; perangkat lunak komputer untuk menjelajah dan mengakses konten digital; perangkat lunak
komputer untuk menjelajah dan mengakses konten multimedia; perangkat lunak komputer untuk menjelajah dan mengakses
permainan komputer; perangkat lunak komputer untuk menjelajah dan mengakses publikasi elektronik; perangkat lunak
komputer untuk menyediakan fungsionalitas keamanan dalam jaringan, seperti menyediakan filter firewall, kontrol akses,
(VPN) jaringan pribadi virtual, interoperabilitas dengan protokol keamanan router dan perlindungan terhadap intrusi jaringan
dan virus; perangkat lunak komputer untuk menyinkronkan data antara komputer genggam atau portabel dan komputer host;
perangkat lunak komputer untuk merancang aplikasi; perangkat lunak komputer untuk merancang perangkat lunak komputer;
perangkat lunak komputer untuk merancang permainan komputer dan video; perangkat lunak komputer untuk merancang situs
web dan konten audio visual; perangkat lunak komputer untuk pembersihan dan optimasi/pengoptimalan (optimization) sistem;
perangkat lunak komputer untuk pembuatan firewall; perangkat lunak komputer untuk pemrosesan data; perangkat lunak
komputer untuk pemrosesan gambar; perangkat lunak komputer untuk penambangan data blockchain; perangkat lunak
komputer untuk pengambilan data dan dokumen, transmisi, penyimpanan dan pengindeksan; perangkat lunak komputer untuk
pengelolaan kebisingan latar belakang; perangkat lunak komputer untuk pengembangan, penyebaran, dan manajemen sistem
komputer dan aplikasi.; perangkat lunak komputer untuk penggunaan pada manajemen hubungan pelanggan/customer
relationship management (CRM).; perangkat lunak komputer untuk pengiriman konten nirkabel; perangkat lunak komputer
untuk pengolah kata; perangkat lunak komputer untuk penjelajahan internet; perangkat lunak komputer untuk penyediaan
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jaringan keamanan; perangkat lunak komputer untuk peralatan dan game arcade; perangkat lunak komputer untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak komputer untuk perdagangan elektronik mata uang virtual;
perangkat lunak komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; perangkat lunak komputer untuk permainan video dan
audio; perangkat lunak komputer untuk ponsel; perangkat lunak komputer untuk ponsel untuk tujuan bermain video game;
perangkat lunak komputer untuk simulasi dua atau tiga dimensi untuk digunakan dalam desain dan pengembangan produk
industri; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain; perangkat lunak komputer untuk teknologi blockchain dan
cryptocurrency; perangkat lunak komputer untuk terlibat dalam obrolan teks, audio dan video dengan pengguna lain;
perangkat lunak komputer untuk transfer lintas blok; perangkat lunak komputer untuk transmisi pesan suara dan video;
perangkat lunak komputer untuk transmisi suara, data, grafik, suara dan video melalui jaringan broadband atau nirkabel;
perangkat lunak komputer untuk video yang menggunakan telepon (telephony); perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming
konten media audio-visual melalui
Internet; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk streaming dan
menyimpan konten media audio-visual; perangkat lunak komputer yang berhubungan dengan pendidikan, pelatihan
pendidikan, penelitian pendidikan dan tes psikologis; perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan musik dan hiburan;
perangkat lunak komputer yang berkaitan dengan pengelolaan risiko, keamanan bisnis, manajemen informasi dan intelijen
bisnis; perangkat lunak komputer yang dalam sifat aplikasi mobile untuk verifikasi dan pembuktian identitas pengguna;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk jaringan
komputasi terdistribusi; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mendeteksi mengalokasikan dan
meningkatkan daya memori dan penyimpanan komputasi antara peralatan komputasi dan komunikasi pada suatu jaringan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengakses file dari Internet dan intranet; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh dan direkam untuk mengontrol dan mengelola aplikasi server akses; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh dan perangkat-perangkat seluler di bidang buku-buku anak, yaitu perangkat lunak untuk tujuan-tujuan
pendidikan dan permainan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan di dan dengan perangkat dan kendaraan seluler (mobile devices and vehicles) untuk memungkinkan
operasi dan kontrol perangkat seluler (mobile devices) dan fungsi kendaraan berbasis pada perintah pengguna; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh dan platform perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan
kendaraan dengan satu atau lebih perangkat komputasi (computing); perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
menyediakan layanan pelacakan untuk pengambilan produk yang disandikan yang telah hilang atau dicuri; perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk bisnis/perusahaan, pemberi kerja, dan pelamar kerja; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk deteksi tatapan (gaze) dan langkah/gerak-isyarat (gesture) di atau terkait dengan kendaraan; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam asuransi kesehatan; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam asuransi kompensasi pekerja; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam manajemen keuangan dan manajemen data; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam operasi dan kontrol kendaraan yang mengemudi sendiri (autonomous-driving vehicles); perangkat lunak
komputer yang dapat diunduh untuk digunakan dalam pengembangan perangkat lunak; perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk digunakan dalam perdagangan elektronik; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
dalam perdagangan elektronik dan perdagangan via selular; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan
sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API) untuk menerima, mengelola, dan membayar dana melalui jaringan komputer;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai dompet mata uang kripto; perangkat lunak komputer
yang dapat diunduh untuk enkripsi nirkabel; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk jual beli digital collectible;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk manajemen bisnis; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
melihat dan mengelola digital collectible; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk memahami preferensi
pengguna; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk membaca dan menerjemahkan tulisan tangan (handwriting)
dan mengubah teks menjadi ucapan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menemukan konten dan penerbit
konten, dan untuk berlangganan konten; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menerima, mengelola, dan
membayar dana melalui jaringan komputer; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan melacak
produk yang dilacak blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola dan memvalidasi transaksi
pertukaran aset elektronik menggunakan kontrak pintar berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh
untuk mengelola layanan koleksi digital- pasar untuk transaksi- dan registri menggunakan teknologi perangkat lunak berbasis
blockchain dan kontrak pintar (smart contracts) untuk koleksi digital token label putih yang tidak dapat dipertukarkan;
perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk mengelola transaksi pertukaran aset elektronik menggunakan teknologi
blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk menghubungkan, mengoperasikan, dan mengelola
perangkat lunak kendaraan berjaringan untuk navigasi kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
mentransmisikan/menyiarkan konten audio/video/multimedia; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk operasi
kendaraan, kontrol dan interaksi pengguna dengan kendaraan; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk otentikasi
dan identifikasi individu; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk pemantauan dan analisis jarak jauh; perangkat
lunak komputer yang dapat diunduh untuk pengembangan karir; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
pengenalan suara dan pemahaman bahasa alami; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk peningkatan sinyal
bicara; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk penjadwalan janji temu online; perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk perbankan dan pengelolaan kas; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk teknologi
perangkat lunak berbasis blockchain; perangkat lunak komputer yang dapat diunduh, yaitu perangkat lunak sistem operasi
yang dapat diunduh; perangkat lunak komputer yang dapat menelusuri dan mengelola mata uang digital; perangkat lunak
komputer yang digunakan oleh orang lain untuk memberikan layanan transportasi; perangkat lunak komputer yang digunakan
untuk berhubungan dengan pembayaran mobile; perangkat lunak komputer yang digunakan untuk menyediakan layanan
mesin pencari; perangkat lunak komputer yang dirancang untuk memperkirakan biaya; perangkat lunak komputer yang
dirancang untuk memperkirakan kebutuhan sumber daya; perangkat lunak komputer yang direkam; perangkat lunak komputer
yang direkam digunakan untuk memproses perintah suara dan untuk membuat tanggapan audio untuk perintah suara;
perangkat lunak komputer yang direkam untuk digunakan sebagai antarmuka pemrograman aplikasi (API); perangkat lunak
komputer yang direkam untuk memungkinkan penggunaan ponsel secara handsfree melalui perintah suara dan pengenalan
suara; perangkat lunak komputer yang direkam yang memungkinkan komunikasi antara kendaraan dan perangkat yang
terhubung; perangkat lunak komputer yang disediakan di internet; perangkat lunak komputer yang diunduh dari Internet;
perangkat lunak komputer yang mampu mengakses akun saldo dan transaksi finansial menggunakan media telepon pintar
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dan jaringan teknologi telekomunikasi; perangkat lunak komputer yang membantu komputer dalam menyebarkan aplikasi
paralel dan melakukan komputasi paralel; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran
(wellness), perawatan kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang memungkinkan komunikasi antara kendaraan
dan perangkat yang terhubung; perangkat lunak komputer yang memungkinkan pengguna untuk membangun dan mengakses
informasi jejaring sosial termasuk profil, daftar anggota, daftar pengikut, lokasi yang dikunjungi, preferensi dan data pribadi;
perangkat lunak komputer yang memungkinkan untuk mengunggah, mengunduh, mengakses, memindahkan, menampilkan,
penandaan (tagging), membuat blog (blogging), menyiarkan (streaming), menghubungkan, membagi atau menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang
memberikan akses ke layanan perawatan kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak komputer, direkam; perangkat
lunak komputer, direkam, dan dapat diunduh; perangkat lunak komputer, firmware dan perangkat keras; perangkat lunak
komputer, perangkat lunak komputer yang dapat diunduh dan perangkat lunak aplikasi seluler untuk digunakan dalam
mengambil dan mengedit foto serta merekam dan mengedit video; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang
direkam di media data, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan
untuk digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komputer, yaitu perangkat lunak yang
direkam pada cip IC, digunakan untuk komputer on-board untuk digunakan dalam mengendalikan fungsi kendaraan dan untuk
digunakan dalam melacak dan mengelola perawatan kendaraan; perangkat lunak komunikasi; perangkat lunak komunikasi
dan perangkat keras komputer komunikasi untuk menyediakan akses ke Internet.; perangkat lunak komunikasi dan
telekomunikasi dalam bentuk perangkat lunak yang dapat diunduh atau direkam untuk konferensi audio dan video, berbagi
data, dan kolaborasi waktu nyata; perangkat lunak komunikasi komputer untuk memungkinkan pelanggan mengakses
informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank; perangkat lunak komunikasi komputer yang mengizinkan pelanggan
untuk mengakses informasi rekening bank dan bertransaksi bisnis bank.; perangkat lunak komunikasi untuk bertukar suara,
data, video dan grafik secara elektronik yang dapat diakses melalui komputer, alat bergerak (mobile), alat nirkabel, dan
jaringan telekomunikasi; perangkat lunak komunikasi untuk memfasilitasi pemindahan data elektronik dengan memberikan
akses terhadap basis data yang menyediakan informasi mengenai bisnis; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan
jaringan komputer global; perangkat lunak komunikasi untuk menghubungkan pengguna jaringan komputer; perangkat lunak
konferensi video; perangkat lunak konferensi video dan audio; perangkat lunak kontrol inventaris yang dapat diunduh;
perangkat lunak kontrol orangtua (parental control software); perangkat lunak kontrol pencahayaan untuk digunakan dalam
fasilitas komersial dan industri; perangkat lunak kontrol proses industri; perangkat lunak lintas platform; perangkat lunak
manajemen dokumen; perangkat lunak manajemen inventaris yang dapat diunduh; perangkat lunak manajemen rantai
pasokan yang dapat diunduh; perangkat lunak media; perangkat lunak mesin pencari komputer; perangkat lunak mesin
pencari komputer di bidang musik dan hiburan; perangkat lunak metronom; perangkat lunak multimedia; perangkat lunak
multimedia dan interaktif untuk bermain permainan video; perangkat lunak multimedia direkam dalam CD-ROM; perangkat
lunak multimedia interaktif untuk bermain game; perangkat lunak multimedia yang direkam dalam CD-ROM yang menampilkan
konten hiburan; perangkat lunak musik komputer untuk perangkat komunikasi; perangkat lunak navigasi untuk mengkalkulasi
dan menampilkan rute; perangkat lunak open-source [OSS]; perangkat lunak operasi jaringan luas [WAN]; perangkat lunak
operasi tertanam; perangkat lunak operasi universal serial bus [USB]; perangkat lunak operasi virtual private network [VPN];
perangkat lunak otomasi industri; perangkat lunak papan tulis komputer; perangkat lunak pelacakan gps; perangkat lunak
pelacakan iklan dan pengoptimalisasi; perangkat lunak pelatihan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di bidang pengujian
penyakit menular; perangkat lunak pembatal gema; perangkat lunak pembatal kebisingan; perangkat lunak pembuktian
keaslian; perangkat lunak pemindaian; perangkat lunak pencarian video dan anotasi; perangkat lunak pencitraan yang
dihasilkan komputer [CGI]; perangkat lunak pendidikan; perangkat lunak pendidikan dan aplikasi seluler yang dapat diunduh di
bidang pengujian penyakit menular; perangkat lunak pendidikan untuk anak-anak; perangkat lunak pendidikan yang dapat
diunduh dan direkam sebelumnya yang menampilkan pengajaran dalam pendidikan pasca-sekolah menengah, pengajaran
dalam pendidikan universitas, analisis data siswa, dan untuk menghubungkan siswa dengan layanan dukungan dan layanan
karir; perangkat lunak penerbitan desktop; perangkat lunak pengambilan / pengiriman informasi produk untuk keperluan
periklanan melalui jaringan komputer; perangkat lunak pengawasan proses; perangkat lunak pengeditan video; perangkat
lunak pengembangan aplikasi; perangkat lunak pengembangan situs web; perangkat lunak pengenalan gambar; perangkat
lunak pengenalan gerakan; perangkat lunak pengenalan suara; perangkat lunak pengenalan wajah; perangkat lunak
pengiriman pesan instan; perangkat lunak pengolah data untuk representasi grafik; perangkat lunak pengoperasian jaringan
area lokal [LAN]; perangkat lunak pengoperasian komputer; perangkat lunak pengoperasian konten metaverse; perangkat
lunak penyaringan kredit; perangkat lunak penyusun; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak perlindungan
privasi; perangkat lunak permainan
komputer untuk mesin permainan
termasuk mesin slot; perangkat lunak permainan augmented reality; perangkat lunak permainan elektronik; perangkat lunak
permainan elektronik untuk perangkat elektronik genggam; perangkat lunak permainan elektronik untuk perangkat nirkabel;
perangkat lunak permainan elektronik untuk ponsel; perangkat lunak permainan elektronik untuk telepon seluler; perangkat
lunak permainan gawai gerak; perangkat lunak permainan gawai yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan interaktif;
perangkat lunak permainan komputer; perangkat lunak permainan komputer augmented reality; perangkat lunak permainan
komputer dan manual dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh
dari jaringan komputer global; perangkat lunak permainan komputer dapat diunduh melalui jaringan komputer global dan
perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer menampilkan kartu untuk tukar-menukar digital; perangkat lunak
permainan komputer untuk konsol permainan video (video game) rumahan; perangkat lunak permainan komputer video dan
manual/petunjuk dalam format elektronik dijual sebagai satu unit; perangkat lunak permainan komputer virtual reality;
perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh melalui perangkat nirkabel; perangkat lunak permainan komputer
yang dapat diunduh untuk digunakan pada perangkat bergerak; perangkat lunak permainan komputer yang dapat diunduh
untuk mesin judi; perangkat lunak permainan komputer, dapat diunduh; perangkat lunak permainan komputer, direkam;
perangkat lunak permainan realitas campuran (mixed reality game); perangkat lunak permainan realitas virtual yang dapat
diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak permainan untuk metaverse; perangkat lunak permainan video;
perangkat lunak permainan video komputer; perangkat lunak permainan video untuk digunakan pada telepon genggam;
perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh; perangkat lunak permainan video yang dapat diunduh melalui suatu
jaringan komputer global dan alat nirkabel; perangkat lunak permainan video yang direkam; perangkat lunak permainan virtual
reality; perangkat lunak permainan yang direkam dalam CD-ROM; perangkat lunak permainan yang direkam untuk telepon
seluler; perangkat lunak perpesanan instan yang dapat diunduh; perangkat lunak perpesanan internet; perangkat lunak
persiapan pajak; perangkat lunak pertukaran cryptocurrency; perangkat lunak platform blockchain; perangkat lunak platform
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buku besar (ledger) yang didistribusikan; perangkat lunak prosesor data yang dapat diprogram; perangkat lunak realitas
campuran (mixed reality); perangkat lunak realitas maya yang dapat diunduh yang menampilkan konten hiburan; perangkat
lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh untuk digunakan di perangkat seluler untuk
mengintegrasikan data elektronik dengan lingkungan dunia nyata untuk tujuan menciptakan karya seni- elemen desain fashion
dan instalasi seni; perangkat lunak realitas tertambah (augmented reality) yang dapat diunduh yang menampilkan konten
hiburan; perangkat lunak realitas tertambah yang dapat diunduh untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas
tertambah yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual
bagi pengguna untuk mengalami visualisasi, manipulasi dan imersi (immersion) realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual
untuk hiburan interaktif; perangkat lunak realitas virtual untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak realitas
virtual untuk mengoperasikan headset realitas virtual; perangkat lunak realitas virtual untuk pelacakan objek, kontrol gerakan
dan visualisasi konten; perangkat lunak realitas virtual untuk pendidikan; perangkat lunak realitas virtual untuk sinematografi;
perangkat lunak realitas virtual yang telah direkam untuk bermain permainan video; perangkat lunak robotika.; perangkat lunak
screen saver komputer; perangkat lunak screen saver komputer, direkam atau diunduh; perangkat lunak server file; perangkat
lunak simulasi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan
augmented reality di bidang pendidikan; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang penerbangan;
perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang sains; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di
bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan augmented reality di bidang teknik; perangkat lunak simulasi
pelatihan augmented reality di bidang teknologi informasi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
keamanan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang kontrol lalu lintas udara; perangkat lunak simulasi
pelatihan virtual reality di bidang penerbangan; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sains; perangkat
lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang sinematografi; perangkat lunak simulasi pelatihan virtual reality di bidang
teknik; perangkat lunak simulasi untuk digunakan dalam komputer digital; perangkat lunak simulasi untuk tujuan hiburan;
perangkat lunak simulasi untuk tujuan pelatihan; perangkat lunak sinkronisasi file; perangkat lunak sistem operasi komputer;
perangkat lunak sistem operasi yang dapat diunduh; perangkat lunak sistem operasi yang menyelenggarakan aplikasi
perangkat lunak komputer dan memfasilitasi interaksi dengan komputer dan periferal lain di seluruh jaringan perusahaan;
perangkat lunak sistem pengoperasian komputer yang direkam dan dapat diunduh; perangkat lunak smartphone; perangkat
lunak surat elektronik; perangkat lunak surat elektronik yang dapat diunduh; perangkat lunak teknologi blockchain; perangkat
lunak telekomunikasi; perangkat lunak tengah komputer, yaitu, perangkat lunak yang menengahi antara sistem operasi dari
suatu alat bergerak dan perangkat lunak aplikasi dari suatu alat bergerak; perangkat lunak termasuk aplikasi telepon genggam
terkait rantai pasokan industri konstruksi.; perangkat lunak untuk Internet of Things; perangkat lunak untuk TV pintar (aplikasi);
perangkat lunak untuk akses Internet; perangkat lunak untuk alat diagnostik kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk
analisa dan optimasi sistem komputer; perangkat lunak untuk analisis data bisnis; perangkat lunak untuk anjungan tunai
mandiri  (ATM); perangkat lunak untuk aplikasi komputer; perangkat lunak untuk desain robotika; perangkat lunak untuk
diagnostik dan pemecahan masalah; perangkat lunak untuk digunakan dalam membuat, mengelola, mengukur, dan
menyebarkan iklan orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam memfasilitasi panggilan voice over internet protocol
(VOIP), panggilan telepon, panggilan video, pesan teks, pesan instan dan layanan jejaring sosial online; perangkat lunak untuk
digunakan dalam memfasilitasi transaksi yang aman; perangkat lunak untuk digunakan dalam memungkinkan transfer dana
secara elektronik ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk digunakan dalam menciptakan/membuat dan merancang
perangkat lunak realitas virtual dan augmented reality; perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan
mengembangkan algoritma pembelajaran mesin, jaringan saraf dalam, analisa data; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengakses, membaca, melacak, dan menggunakan teknologi blockchain; perangkat lunak untuk digunakan dalam
mengautentikasi akses pengguna ke komputer-komputer dan jaringan-jaringan komputer; perangkat lunak untuk digunakan
dalam perdagangan keuangan; perangkat lunak untuk digunakan dalam pertukaran keuangan; perangkat lunak untuk
digunakan dalam platform keuangan elektronik; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang digital; perangkat lunak
untuk digunakan dengan mata uang kripto; perangkat lunak untuk digunakan dengan mata uang virtual; perangkat lunak untuk
digunakan dengan robot; perangkat lunak untuk digunakan dengan telepon selular, tablet dan komputer pribadi; perangkat
lunak untuk digunakan oleh pasien, keluarga mereka, dan profesional perawatan kesehatan yang memungkinkan pengguna
untuk menyediakan/memberikan dan menerima informasi perawatan pasien, pelatihan pasien, dan perawatan kesehatan;
perangkat lunak untuk digunakan pada evaluasi dan analisa pembelajaran mesin utilitas data; perangkat lunak untuk
digunakan sebagai aplikasi pemrograman antarmuka (API); perangkat lunak untuk digunakan sebagai application
programming interface (API) untuk pengembangan, pengujian, dan pengintegrasian aplikasi perangkat lunak; perangkat lunak
untuk enkripsi; perangkat lunak untuk enkripsi data; perangkat lunak untuk game elektronik; perangkat lunak untuk iklan
berbasis geo-lokasi (geo-location) dan promosi produk dan jasa; perangkat lunak untuk jasa/layanan pemetaan; perangkat
lunak untuk jejaring sosial dan berinteraksi dengan komunitas online; perangkat lunak untuk kartu identifikasi frekuensi radio
(RFID); perangkat lunak untuk keterlibatan konsumen dan pemodelan perubahan perilaku untuk memungkinkan pengguna
untuk meningkatkan kesehatan dan kebugaran (wellness) mereka; perangkat lunak untuk kode berbahaya dan penyaringan
konten; perangkat lunak untuk kompresi data; perangkat lunak untuk komunitas virtual bagi pengguna untuk mengatur grup
dan acara, berpartisipasi dalam diskusi, dan terlibat dalam jejaring sosial, bisnis, dan komunitas.; perangkat lunak untuk
konten nirkabel, pengiriman data dan informasi; perangkat lunak untuk konversi mata uang; perangkat lunak untuk layanan
penggalangan dana amal online dan layanan donasi/sumbangan keuangan; perangkat lunak untuk manajemen file dan
perangkat lunak berbagi file; perangkat lunak untuk manajemen informasi pribadi, dan perangkat lunak sinkronisasi data;
perangkat lunak untuk melacak gerakan (motion in), memvisualisasikan, memanipulasi, melihat, dan menampilkan
pengalaman augmented reality dan realitas virtual; perangkat lunak untuk melihat dan berinteraksi dengan umpan gambar
(feed of images), konten audio-visual dan video, dan teks serta data terkait; perangkat lunak untuk memaksimalkan
penyimpanan data; perangkat lunak untuk memastikan keamanan surat elektronik; perangkat lunak untuk memberikan
informasi konsumen; perangkat lunak untuk membuat dan mengelola kontrak pintar (smart contracts); perangkat lunak untuk
membuat database informasi dan data yang dapat dicari; perangkat lunak untuk membuat pemesanan dan reservasi;
perangkat lunak untuk membuat, memfasilitasi, dan mengelola akses jarak jauh ke dan komunikasi dengan jaringan area lokal
dan jaringan global; perangkat lunak untuk membuat, menjual dan mengelola token atau appcoin (appcoins) berbasis
blockchain; perangkat lunak untuk memelihara buku besar (ledgers) untuk transaksi keuangan; perangkat lunak untuk
memfasilitasi dan mengatur untuk pembiayaan dan penyaluran penggalangan dana dan donasi/sumbangan;; perangkat lunak
untuk memfasilitasi interaksi dan komunikasi antara manusia dan platform AI (kecerdasan buatan); perangkat lunak untuk
memfasilitasi penggunaan blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi) atau buku besar yang
didistribusikan untuk mencatat dan melacak transaksi.; perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi kartu kredit yang aman;
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perangkat lunak untuk memodifikasi dan memungkinkan/mengaktifkan transmisi gambar, audio, konten dan data audio visual
dan video; perangkat lunak untuk memperbaharui (update) speaker nirkabel, amplifier, headphone dan earphone; perangkat
lunak untuk memproses gambar, grafik dan teks; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik dan untuk
mentransfer dana ke dan dari orang lain; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari pihak lain;
perangkat lunak untuk memungkinkan mengakses, menampilkan, menyunting, menghubungkan, berbagi (sharing) dan secara
lain menyediakan media dan informasi elektronik melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk
memungkinkan pembangunan aplikasi pada blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi),
berinteraksi dengan kontrak pintar blockchain, dan pertukaran komoditas blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang
terdesentralisasi) dalam jaringan sosial; perangkat lunak untuk memungkinkan pengguna menghitung parameter terkait
dengan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk memutar video, komputer dan permainan online; perangkat lunak untuk
menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan mengetahui (finding), menemukan (locating), dan berinteraksi dengan
pengguna dan tempat lain; perangkat lunak untuk menavigasi lingkungan realitas virtual; perangkat lunak untuk mencari dan
mengambil informasi di seluruh jaringan komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengambil informasi melalui jaringan
komputer; perangkat lunak untuk mencari dan mengidentifikasi peluang kerja; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat
dan mengelola profil media sosial dan akun pengguna; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola dan
mengakses kelompok dalam komunitas virtual; perangkat lunak untuk menciptakan/membuat, mengelola, dan berinteraksi
dengan komunitas online; perangkat lunak untuk mendeteksi dan menghilangkan virus, worms, trojans, adware, malware dan
data yang tidak diizinkan (unauthorized data) dan program-program untuk perangkat seluler; perangkat lunak untuk
menelusuri pengguna telepon genggam, komputer, tablet, telepon pintar, komputer genggam, komputer portabel, untuk
dokumen, berkas, dan informasi atas perintah yang disimpan lainnya; perangkat lunak untuk mengakses dan menelusuri
database online dan situs web; perangkat lunak untuk mengakses informasi keuangan dan data pasar dan tren; perangkat
lunak untuk mengakses jasa-jasa perbankan dan keuangan melalui jaringan komputer global; perangkat lunak untuk
mengaktifkan atau memfasilitasi pengunggahan terenkripsi atau yang diamankan, mengunduh, streaming, memposting,
menampilkan, membuat blog , menghubungkan, berbagi, atau menyediakan media elektronik, data, transaksi, atau informasi
melalui jaringan komunikasi.; perangkat lunak untuk menganalisa ancaman ancaman terhadap kerahasiaan pribady (privacy
threats) dan mendeteksi malware dan kelemahan sistem lainnya untuk perangkat seluler dan sistem-sistem telekomunikasi;
perangkat lunak untuk mengarahkan order dan menjalankan jual beli sekuritas yang akan digunakan oleh broker, dealer dan
pelanggannya; perangkat lunak untuk mengatur acara; perangkat lunak untuk mengatur acara, mencari acara,
kalender/menjadwal (calendaring) dan mengelola acara; perangkat lunak untuk mengatur gambar, video, dan konten audio-
visual yang menggunakan tag metadata; perangkat lunak untuk mengelola dan memvalidasi mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital (digital asset), aset blockchain, aset digital (digitized asset), token digital, token kripto
(crypto token) dan transaksi token utilitas (utility token transactions); perangkat lunak untuk mengelola mata uang kripto
(crypto currency) dan akun mata uang digital (digital currency accounts); perangkat lunak untuk mengelola transaksi
pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk mengenkripsi dan mengaktifkan transmisi informasi digital yang aman
melalui Internet; perangkat lunak untuk menghubungkan komputer ke database lokal dan jaringan komputer global; perangkat
lunak untuk mengidentifikasi dan mengizinkan pengguna menghubungi perwakilan pemerintah; perangkat lunak untuk
mengimplementasikan dan mencatat transaksi keuangan; perangkat lunak untuk mengirim (streaming) dan memainkan audio,
video, dan konten multimedia, dan untuk mengontrol televisi, monitor, sistem permainan, alat pemutar DVD, alat pemutar
media portabel, dan alat untuk mengirim (streaming) media digital; perangkat lunak untuk mengirim dan menerima pesan
elektronik, grafik, gambar, konten audio dan audio visual melalui jaringan internet dan komunikasi; perangkat lunak untuk
mengirim dan menerima pesan elektronik, peringatan, pemberitahuan dan pengingat; perangkat lunak untuk mengoperasikan
dan menjalankan alat penyimpanan data; perangkat lunak untuk mengoperasikan kunci; perangkat lunak untuk
mengoptimalkan dan memaksimalkan kinerja bermain game (gaming) untuk telepon pintar dan perangkat elektronik yang
digenggam; perangkat lunak untuk mengoptimalkan gambar grafik komputer; perangkat lunak untuk mengubah bahasa alami
menjadi perintah yang dapat dieksekusi/dikeluarkan mesin; perangkat lunak untuk mengunggah, mengunduh, men-streaming,
mengarsipkan, mentransmisikan, dan berbagi gambar, konten audio-visual dan video dan teks serta data terkait; perangkat
lunak untuk meningkatkan keahlian pengguna permainan online banyak pemain (multiplayer) untuk telepon pintar; perangkat
lunak untuk menyediakan emoticon; perangkat lunak untuk menyediakan pembuktian keaslian (autentikasi) pihak ke transaksi
keuangan; perangkat lunak untuk menyediakan sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi
pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah jaringan komputer; perangkat lunak untuk menyediakan suatu asisten
digital pengaktif-suara pribadi; perangkat lunak untuk menyediakan, menghubungkan ke, atau streaming berita atau informasi
peristiwa/acara terkini; perangkat lunak untuk menyediakan/memberikan keterlibatan pasien, yaitu, kepatuhan pengobatan
resep dan pengendalian (management) kesehatan pasien, melalui teknologi pengiriman pesan keluar.; perangkat lunak untuk
menyelesaikan transaksi keuangan; perangkat lunak untuk merekam, mentransmisikan dan mereproduksi suara dan/atau
gambar; perangkat lunak untuk merekam, menyimpan, mentransmisikan, menerima, menampilkan dan menganalisis data dari
perangkat keras komputer yang dapat dipakai; perangkat lunak untuk merencanakan kegiatan dengan pengguna lain dan
membuat rekomendasi; perangkat lunak untuk operasi dan aplikasi untuk perangkat komunikasi nirkabel yang mencakup satu
atau lebih transmisi, satu atau lebih penerima, dan satu atau lebih prosesor, untuk menyediakan layanan komunikasi nirkabel
ke satu atau lebih perangkat, yaitu, menghubungkan dengan beberapa perangkat melalui jaringan nirkabel lokal dan untuk
menghubungkan perangkat dengan internet melalui jaringan area luas nirkabel; perangkat lunak untuk otomatisasi proses
robot; perangkat lunak untuk pembayaran mata uang digital dan transaksi pertukaran; perangkat lunak untuk pemesanan
dan/atau pembelian barang dan jasa; perangkat lunak untuk pemetaan sosial dan tujuan; perangkat lunak untuk pemrograman
robotika; perangkat lunak untuk pencarian dan peringatan berbasis lokasi; perangkat lunak untuk pengelolaan keamanan
kriptografi transmisi elektronik melintasi jaringan komputer; perangkat lunak untuk pengenalan karakter optik; perangkat lunak
untuk penggajian, sumber daya manusia dan manajemen sumber daya manusia; perangkat lunak untuk pengguna terdaftar di
bidang aplikasi terdesentralisasi (DApps); perangkat lunak untuk pengiklan untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan
komunitas online; perangkat lunak untuk pengumpulan dan distribusi data; perangkat lunak untuk pengumpulan, pengelolaan,
penyuntingan, pengorganisasian, modifikasi, pengiriman, berbagi (sharing), dan penyimpanan data dan informasi; perangkat
lunak untuk penjadwalan dan pengiriman otomatis kendaraan bermotor; perangkat lunak untuk peringatan, pesan, email, dan
pengingat, dan untuk merekam, mengatur, mentransmisikan, memanipulasi, meninjau kembali, dan menerima file teks, data,
audio, gambar dan digital; perangkat lunak untuk pertukaran mata uang kripto; perangkat lunak untuk platform berbasis
blockchain, yaitu perangkat lunak untuk aplikasi terdistribusi; perangkat lunak untuk sistem informasi klinik; perangkat lunak
untuk sistem informasi laboratorium; perangkat lunak untuk sistem navigasi GPS; perangkat lunak untuk sistem navigasi
satelit; perangkat lunak untuk smartphone; perangkat lunak untuk streaming konten hiburan multimedia; perangkat lunak untuk

Halaman 922 dari 1012



streaming konten media audio-visual melalui jaringan komputer global dan ke perangkat elektronik seluler dan digital;
perangkat lunak untuk telepon komputer; perangkat lunak untuk telepon seluler; perangkat lunak untuk transaksi pembayaran;
perangkat lunak untuk transfer dana elektronik; perangkat lunak untuk transmisi dan displai aplikasi perangkat lunak komputer;
perangkat lunak untuk transmisi dan displai buku elektronik dan film; perangkat lunak untuk transmisi dan displai karya audio;
perangkat lunak untuk transmisi dan displai karya audiovisual; perangkat lunak untuk transmisi dan displai karya visual;
perangkat lunak untuk transmisi dan displai konten digital; perangkat lunak untuk transmisi dan displai konten multimedia;
perangkat lunak untuk transmisi dan displai permainan komputer; perangkat lunak untuk transmisi dan displai publikasi
elektronik; perangkat lunak untuk verifikasi identifikasi jaringan, autentikasi dan layanan manajemen untuk tujuan keamanan;
perangkat lunak utilitas; perangkat lunak utilitas komputer, dapat diunduh; perangkat lunak virtual reality untuk bermain game
komputer; perangkat lunak virtual reality untuk pelatihan pilot; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi
desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak
yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis, dokter, perawat,
pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi
perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat lunak yang
berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk merekam data medis; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler
dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan perawatan; perangkat lunak yang berkaitan
dengan avatar; perangkat lunak yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan skema insentif penjualan dan promosi,
skema keanggotaan, skema bonus, skema hadiah, skema diskon dan layanan promosi; perangkat lunak yang berkaitan
dengan pengorganisasian, pengoperasian dan pengawasan penjualan dan skema insentif promosi dan jasa promosi;
perangkat lunak yang berkaitan, peralatan pelindung untuk latihan senam seluncur indah; perangkat lunak yang dapat
diunduh; perangkat lunak yang dapat diunduh
berdasarkan lokasi untuk mencari, menentukan,
dan berbagi lokasi; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam
bentuk aplikasi seluler untuk membuat, berbagi,
menyebarkan, dan memasang iklan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk digunakan di
bidang otomotif; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler untuk jejaring sosial; perangkat lunak yang
dapat diunduh dalam bentuk aplikasi seluler yang digunakan untuk mengakses basis data  yang dapat dicari di bidang
transportasi, perjalanan, dan perencanaan perjalanan; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi mobile untuk
verifikasi dan autentikasi identitas pengguna biometrik; perangkat lunak yang dapat diunduh dalam sifat aplikasi seluler;
perangkat lunak yang dapat diunduh dan aplikasi seluler untuk digunakan di bidang pengujian penyakit menular; perangkat
lunak yang dapat diunduh dan direkam untuk digunakan dalam menyediakan streaming aplikasi; perangkat lunak yang dapat
diunduh dan direkam untuk mendeteksi mengalokasikan dan meningkatkan arsitektur komputasi terus-menerus di antara
sumber daya komputasi; perangkat lunak yang dapat diunduh dari internet untuk tujuan melacak dan memonitor aktivitas fisik;
perangkat lunak yang dapat diunduh melalui internet dan perangkat nirkabel untuk digunakan di bidang otomotif; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk digunakan dalam mengembangkan, melaksanakan, dan menjalankan perangkat lunak lain
pada alat bergerak, komputer, jaringan komputer, dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk
digunakan dalam transmisi dan menerima data melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk digunakan sebagai token keamanan; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk layanan
pengiriman pesan instan dan surat elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memfasilitasi transaksi komersial
menggunakan alat elektronik melalui jaringan nirkabel, jaringan komputer global dan alat telekomunikasi bergerak; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk memodifikasi penampilan, memungkinkan transmisi, menggunakan secara bersama-sama,
meningkatkan, mengindeks, menyimpan, dan membuat gambar, konten audio-visual dan konten video; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk memproses pembayaran elektronik; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memproses,
memfasilitasi, memverifikasi, dan autentikasi pembayaran bergerak dan transaksi tanpa kontak dengan pengecer, pedagang,
dan penjual menggunakan suatu alat bergerak; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan memproses
transfer dana elektronik dan pembayaran yang dilakukan melalui ACH, kartu kredit, kartu debit, kartu prabayar, dompet
nirkabel, dompet bergerak, dompet elektronik, cek elektronik dan pembayaran elektronik, bergerak dan online; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk memungkinkan transfer uang secara elektronik antara para pengguna; perangkat lunak yang
dapat diunduh untuk menampilkan dan berbagi lokasi pengguna dan menemukan, menempatkan, dan berinteraksi dengan
pengguna dan tempat lain; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengakses dan mengendalikan sebuah komputer dari
jarak jauh; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk mengaktifkan konektivitas internet; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk mengambil, mengurus, dan menyimpan informasi kartu kredit dan kartu debit; perangkat lunak yang dapat diunduh
untuk mengatur komunikasi dan pertukaran data di antara dan antara alat bergerak dan komputer desktop; perangkat lunak
yang dapat diunduh untuk menghasilkan kunci kriptografi untuk menerima dan membelanjakan mata uang kripto; perangkat
lunak yang dapat diunduh untuk mengorganisir, menyimpan, menyediakan akses ke, mendapatkan kembali, memindai,
menggunakan bersama-sama, dan menyediakan informasi mengenai barang, jasa, diskon, tiket, boarding pass, kupon, dan
program loyalitas konsumen; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk menyediakan cadangan terdesentralisasi dari banyak
sumber; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk perhitungan dan evaluasi tegangan termal, batasan tegangan,
pemantauan tegangan dan kontrol operasional komponen turbin uap; perangkat lunak yang dapat diunduh untuk publikasi dan
penggunaan secara bersama-sama media digital dan informasi melalui komputer global dan jaringan komunikasi; perangkat
lunak yang dapat diunduh yang bersifat aplikasi seluler yang memungkinkan pengguna untuk mencari, menemukan, meneliti,
menganalisa, membandingkan, menjual, dan membeli barang dan jasa melalui Internet, jaringan komunikasi komputer global,
dan jaringan telekomunikasi nirkabel; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam
kaitannya dengan uji tuntas kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian
resiko korporasi; perangkat lunak yang dapat diunduh, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai
jenis pembayaran dan transaksi hutang; perangkat lunak yang digunakan dalam mengaudit mata uang digital, mata uang
virtual, mata uang kripto, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens)
dan token utilitas; perangkat lunak yang digunakan untuk mengontrol alat informasi dan komunikasi pengontrol suara;
perangkat lunak yang dikemas; perangkat lunak yang direkam dan dapat diunduh untuk kecerdasan buatan, pembelajaran
mesin, pembelajaran algoritma, dan analisa data; perangkat lunak yang diunduh dari jaringan komputer jarak jauh dan
digunakan untuk komputer on-board dalam kendaraan dan untuk perawatan kendaraan; perangkat lunak yang mampu
menyediakan fasilitas perbankan, finansial dan pembayaran; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat
profil dan berpartisipasi dalam jejaring sosial di bidang blockchain (sistem pencatatan transaksi digital yang terdesentralisasi)
dan teknologi buku besar yang didistribusikan; perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk menerima rekomendasi
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yang dipersonalisasi di bidang medis, perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang memungkinkan
pengguna untuk menilai kebiasaan mereka di bidang kesehatan, nutrisi/gizi, dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang
memungkinkan pengguna untuk terlibat dalam tantangan kesehatan dan kebugaran (wellness) dengan orang lain, untuk
berpartisipasi dalam jejaring/jaringan sosial dan diskusi online dengan orang lain mengenai masalah-masalah medis,
perawatan kesehatan, dan kebugaran (wellness), untuk melakukan penilaian kesehatan, dan untuk melacak kegiatan, tujuan
(goals), hasil (outcomes), dan hadiah (rewards) kesehatan dan kebugaran (wellness); perangkat lunak yang menampilkan trek
suara musik dan gambar bergerak untuk tujuan bermain permainan video; perangkat lunak yang mengetahui lokasi (location-
aware) untuk mencari, menentukan dan berbagi (sharing) lokasi; perangkat lunak yang menggabungkan permainan komputer;
perangkat lunak yang menyediakan informasi cuaca berbasis lokasi; perangkat lunak yang menyediakan pasar (marketplace)
virtual; perangkat lunak yang menyediakan/memberikan informasi kepada pengguna mengenai kesehatan, kebugaran
(wellness), dan nutrisi/gizi; perangkat lunak, firmware dan perangkat keras untuk digunakan dalam pelacakan dan pengenalan
visual, suara, audio, gerakan (motion), mata dan gerakan  (gesture); perangkat lunak, yaitu, antarmuka interpretif untuk
memfasilitasi interaksi antara manusia dan mesin; perangkat lunak, yaitu, aplikasi yang menyediakan fungsionalitas
jaringan/jejaring sosial; perangkat manajemen jaringan; perangkat membaca untuk kepingan sirkuit terpadu; perangkat
memori elektronik; perangkat memori flash portabel; perangkat memori komputer; perangkat memori penyangga [perangkat
keras komputer]; perangkat memori semi-konduktor; perangkat memori semikonduktor; perangkat memori untuk digunakan
dengan peralatan pemrosesan data; perangkat metrologi frekuensi optik; perangkat monitor video elektronik; perangkat
navigasi; perangkat navigasi GPS; perangkat navigasi satelit; perangkat pelabelan kode batang elektronik genggam;
perangkat pelacak kendaraan; perangkat pelacakan personel; perangkat pemancar dan penerima untuk transmisi jarak jauh;
perangkat pembaca yang untuk digunakan dalam otentikasi dan identifikasi sarana pembayaran; perangkat pemutus mesin;
perangkat pencitraan elektronik; perangkat pendengar berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga; perangkat pendengar
berukuran kecil yang diletakan dilubang telinga, pengeras suara; perangkat pendengar tanpa dipegang un tuk telepon;
perangkat penentuan posisi elektronik untuk benda yang hilang dengan menggunakan sistem penentuan posisi global dan
jaringan komunikasi seluler; perangkat penerima untuk koneksi ke jaringan komunikasi; perangkat pengapungan pribadi;
perangkat pengawasan keamanan; perangkat pengecekan cap pos; perangkat penghubung [docking stations]; perangkat
penghubung computer dengan berbagai jenis port; perangkat penghubung elektronik dengan berbagai jenis port; perangkat
penghubung untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; perangkat penghubung untuk rokok
elektronik; perangkat pengirim dan penerima siaran radio; perangkat pengisian baterai elektronik dalam bentuk bantalan
pengisian nirkabel untuk digunakan dengan ponsel, tablet, dan perangkat seluler; perangkat pengisian baterai untuk
kendaraan bermotor; perangkat pengisian baterai untuk kendaraan listrik; perangkat pengisian daya baterai; perangkat
pengukur; perangkat pengukuran elektronik untuk keran; perangkat pengukuran pemanfaatan energi listrik; perangkat
penyimpanan data; perangkat penyimpanan data berupa disket; perangkat penyimpanan data berupa pita magnetik;
perangkat penyimpanan data dalam bentuk hard disk drive yang menampilkan memori flash solid state; perangkat
penyimpanan data dalam bentuk hybrid disk drives; perangkat penyimpanan data komputer; perangkat penyimpanan data
menjadi disk; perangkat penyimpanan memori; perangkat periferal komputer; perangkat periferal komputer, yaitu, speaker,
keyboard, mouse pemrosesan data, trackball untuk memindahkan kursor dan kontrol elektronik nirkabel, semua untuk
digunakan dengan peralatan elektronik untuk konsumen; perangkat peripheral untuk komputer, telepon mobil, perangkat
elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kaca mata pintar, earphone, headphone, televise, set
top box dan pemutar audio dan video serta perekam; perangkat perlindungan terhadap sinar-X, bukan untuk tujuan medis;
perangkat perlindungan untuk penggunaan pribadi terhadap kecelakaan; perangkat selektor saluran audio; perangkat selektor
saluran video; perangkat seluler genggam untuk menampilkan data dan video; perangkat semi-konduktor; perangkat semi-
konduktor dan elektronik untuk digunakan dalam peralatan komunikasi, telekomunikasi, dan pemrosesan sinyal audio;
perangkat semikonduktor; perangkat sensor elektronik, kamera, proyektor, dan mikrofon untuk pendeteksian, penangkapan
dan pengenalan gerakan  (gesture), wajah, dan suara; perangkat sinyal lalu lintas yang bercahaya; perangkat tampilan cristal
cair, magnetik; perangkat telekomunikasi seluler; perangkat telepon; perangkat universal serial bus [USB]; perangkat untuk
jaringan telepon; perangkat untuk memutar pembawa suara dan gambar; perangkat untuk menganalisis informasi genom;
perangkat untuk menghasilkan asap untuk pensinyalan; perangkat untuk menghitung; perangkat untuk merekam suara dan
pembawa gambar; perangkat untuk pemutar audio dan/atau video, yaitu pemutar DVD, pemutar disc optik; perangkat untuk
perekaman, transmisi dan pemutaran suara dan gambar; perangkat untuk proyeksi keyboard virtual; perangkat untuk transmisi
radio nirkabel; perangkat video game; perangkat video interaktif; perangkat yang dapat dipakai untuk mengendalikan
komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan
audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; perangkat-perangkat
lunak anti-virus; perangkat-perangkat lunak computer untuk pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi;
perangkat-perangkat lunak komputer untuk memungkinkan penelusuran data; perangkat-perangkat lunak komputer yang
dapat diunduh untuk memungkinkan akses pada jasa-jasa perkenalan sosial; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh untuk memungkinkan akses untuk jasa-jasa kencan; perangkat-perangkat lunak komputer yang dapat diunduh untuk
memungkinkan jasa-jasa jaringan sosial; perangkat-perangkat lunak pengamanan pesawat computer; perangkat/kit
pengembangan perangkat lunak yang dapat diunduh dan direkam; perangkkat pendengar yang diletakkan di kepala;
perangsang statis; peranti kendali akses; peranti lunak untuk telepon pintar yang memberi pengguna kemampuan untuk
mengecek status sistem pengoperasian kendaraan bermotor dari jarak jauh, yaitu, masa pakai oli mesin, tingkat bahan bakar,
tekanan ban dan pengisian daya baterai [sehubungan dengan otomobil]; peranti keras komputer yaitu hub rumah pintar untuk
koneksi beberapa perangkat rumah pintar dengan jaringan.; peranti lunak komputer untuk digunakan dalam membatasi akses
ke komputer dan ponsel dari jarak jauh.; peranti lunak komputer yang digunakan untuk mengendalikan informasi yang
dikendalikan suara yang berdiri sendiri dan perangkat asisten pribadi; peranti lunak untuk digunakan dalam pelacakan dan
pemantauan posisi dan jarak berbagai kendaraan pintar, otonom, dan mesin seluler untuk digunakan sehubungan dengan
perangkat yang mendukung internet of things (IoT); peranti lunak untuk memantau dan mengendalikan komunikasi antara
komputer dan sistem mesin otomatis; percikan api; peredam cahaya [regulator], listrik; peredam penerangan cahaya listrik;
perekam acara; perekam audio; perekam audio digital; perekam dan pemutar musik digital; perekam data; perekam disk Blu-
ray; perekam elektronik untuk digunakan dengan sistem komputer kendaraan bermotor; perekam hard disk drive; perekam
kaset audio; perekam kaset audio digital; perekam kaset video; perekam kilometer untuk kendaraan; perekam pita video;
perekam sinar matahari; perekam suara digital; perekam televisi digital yang dapat diprogram; perekam video; perekam video
dan suara digital; perekam video digital; perekam video pribadi [PVR]; perekam video untuk mobil; perencana dan
penyelenggara cetak yang dapat diunduh; perencana elektronik; pergi pengukur dering; periferal bergerak; periferal dan
aksesori komputer; periferal komputer; periferal komputer yang dapat dikenakan; periferal komputer yang dapat dipakai;
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periferal yang dapat dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler; periferal yang dapat
dipakai untuk komputer, komputer tablet, perangkat seluler dan telepon seluler, yaitu, display/tampilan yang dipasang di
kepala yang dapat dikonfigurasikan; periferal yang dapat dipakai/dikenakan untuk digunakan dengan komputer, telepon
selular; peripheral komputer nirkabel; peripheral yang dapat dipakai untuk digunakan dengan komputer, telepon mobil,
perangkat elektronik mobil, arloji pintar, kacamata pintar, cincin pintar, earphone, headphone, televisi, set top box dan pemutar
audio dan video serta perekam; perisai gusi; perisai kacamata; perisai pelindung genggam untuk digunakan oleh polisi; perisai
samping untuk kacamata; perisai untuk produk pengawasan; periskop; perkakas medis dan pembedahan yang digenggam
untuk digunakan dalam kombinasi dengan sistem navigasi pembedahan, khususnya instrumen dan pekakas pembedahan
yang dapat dilacak; perkakas optik untuk pengukuran, tanda, pemantauan (pengawasan), peralatan dan perkakas untuk
penyelamatan; perkakas proyektor lembar transparansi; perkakas untuk merekan transmisi atau reproduksi suara atau
gambar; perkakas-perkakas komunikasi data; perkakas-perkakas pendengaran dan perkakas-perkakas pemantauan
(monitor); perkakas-perkakas satelit komunikasi; perlengkapan dan sistem identifikasi dan otentikasi; perlengkapan menyelam;
perlengkapan pemantauan, selain untuk keperluan medis; perlengkapan pemroses data, komputer; perlengkapan pengolah
data untuk memeriksa sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara, tampilan wajah atau badan atau
karakteristik biometrik lainnya; perlengkapan speaker; perlengkapan untuk mengolah data, yaitu, terminal kartu cip elektronik
terkode dan bagian-bagian dari barang-barang di atas; permainan audiovisual pada platform perangkat keras komputer;
permainan elektronik yang dapat diunduh; permainan elektronik yang dapat diunduh melalui Internet dan perangkat nirkabel;
permainan gawai gerak yang dapat diunduh; permainan internet (dapat diunduh); permainan komputer; permainan telepon,
yaitu, permainan komputer yang tidak dapat diunduh untuk telepon seluler; permainan video interaktif yang dapat diunduh dan
perangkat lunak permainan trivia yang dapat diunduh yang tersedia pada internet; permainan video komputer; permainan
video yang dapat diunduh; permainan-permainan anak untuk komputer dan perangkat-perangkat seluler yang dapat diunduh;
permainan-permainan elektronik, musik, nada dering, screen saver dan wallpaper; pertukaran telekomunikasi; pertukaran
telepon otomatis; pesawat dan perkakas ilmu pengetahuan; pesawat penerima telepon; pesawat telepon; pesawat-pesawat
atau mesin-mesin penggerak otomatis yang bekerja dengan memasukkan uang atau kepingan logam kedalamnya; pesawat-
pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi digital; pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas komunikasi yang dapat
dipindah-pindahkan (mobile); pesawat-pesawat dan perkakas-perkakas telekomunikasi; pesawat-pesawat dan perkakas-
perkakas transaksi finansial elektronik dan perdagangan elektronik; pesawat-pesawat perangkat keras komputer dan
perangkat-perangkat lunak komputer untuk penyediaan perlindungan firewall, semuanya dipasok dari internet atau online dari
basis data; peta elektronik yang dapat diunduh; petunjuk arus elektrik; petunjuk pengoperasian dan pengguna disimpan dalam
bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk
pengoperasian dan pengguna untuk komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CD-ROM; petunjuk pengoperasian
dan pengguna untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital; petunjuk pengoperasian dan pengguna
untuk perangkat lunak komputer yang disimpan dalam bentuk digital pada CD-ROM; phablets; photo booth; pickup suara
elektronik untuk gitar dan bass; pickup untuk peralatan telekomunikasi; pin untuk kacamata; pin untuk kacamata hitam; pintu
lemari magnetik menangkap; pipa untuk camera pengawas; pipet elektronik; pipet elektronik untuk penggunaan laboratorium;
pipet laboratorium; pir dekantasi untuk penggunaan laboratorium; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk virtualisasi;
piranti keras komputer dengan piranti lunak yang tertanam untuk mengalihkan dan router aplikasi (aplikasi yang dapat
diinstalasikan pada sistem operasi sehingga system operasi tersbut akan memiliki kemampuan seperti router); piranti keras
komputer untuk melacak lokasi hewan peliharaan; piranti keras komputer, periferal komputer, dan piranti lunak untuk
digunakan dalam bisnis elektronik dan nirkabel dan transaksi konsumen, yaitu piranti keras komputer, periferal, dan piranti
lunak untuk memfasilitasi pembayaran secara elektronik dan nirkabel; piranti keras untuk backup/cadangan disk drive; piranti
keras yang menjadi bagian penyimpanan pada jaringan komputer; piranti lunak analisis bisnis yang mengumpulkan dan
menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis; piranti lunak infrastruktur terdefinisi piranti lunak, yaitu
piranti lunak untuk virtualisasi; piranti lunak komputer cloud yang digunakan pada aplikasi, manajemen database, dan
penyimpanan data elektronik perusahaan; piranti lunak komputer untuk administrasi jaringan komputer; piranti lunak komputer
untuk cloud yang dapat diunduh untuk digunakan dalam manajemen infrastruktur cloud, manajemen infrastruktur gudang data,
manajemen database dan penyimpanan data elektronik ; piranti lunak komputer untuk deduplikasi data; piranti lunak komputer
untuk jaringan piranti lunak yang terdefinisikan; piranti lunak komputer untuk konfigurasi, penyediaan, penyebaran,
pengendalian, pengelolaan dan virtualisasi komputer, server komputer dan alat penyimpan data; piranti lunak komputer untuk
manajemen dan otomatisasi infrastruktur cloud; piranti lunak komputer untuk memantau akses dan aktivitas jaringan
komputer; piranti lunak komputer untuk menyambung sistem komputer, server komputer dan perangkat penyimpanan
komputer yang berlainan; piranti lunak komputer untuk menyediakan keamanan pada komputer, jaringan dan komunikasi
elektronik; piranti lunak komputer untuk pengembangan piranti lunak; piranti lunak komputer untuk pengoperasian jaringan
komputer, pengelolaan jaringan komputer, otomatisasi dan virtualisasi jaringan komputer; piranti lunak komputer untuk
penyimpanan data elektronik; piranti lunak komputer untuk proteksi data dan keamanan data; piranti lunak komputer yang
digunakan di dalam analisa himpunan/kumpulan data yang besar; piranti lunak komputer yang menyediakan manajemen
intelijen bisnis yang terintegrasi pada saat yang sama dengan melakukan kombinasi informasi dari berbagai database; piranti
lunak manajemen informasi dan pengetahuan untuk mendapatkan pengetahuan dan manajemen; piranti lunak manajemen
untuk daur ulang produk; piranti lunak pengoperasian server untuk akses jaringan; piranti lunak sistem pengoperasian
komputer; piranti lunak untuk cadangan data, pemulihan data dan pengarsipan/penyimpanan data; piranti lunak untuk enkripsi
dan dekripsi data dan dokumen; piranti lunak untuk intelijen bisnis; piranti lunak untuk intelijen keamanan dan manajemen
resiko ; piranti lunak untuk manajemen arsip; piranti lunak untuk manajemen database; piranti lunak untuk manajemen
portofolio proyek (PPM); piranti lunak untuk manajemen resiko bisnis; piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan
dan analisa keamanan informasi; piranti lunak untuk memantau kinerja cloud, web dan aplikasi; piranti lunak untuk
mengakses, mempertanyakan dan menganalisa informasi yang tersimpan di database dan gudang data; piranti lunak untuk
mengkonfigurasikan, mengutip dan mengorder paket layanan teknologi informasi dan piranti keras teknologi informasi; piranti
lunak untuk menilai keamanan aplikasi; piranti lunak untuk organisasi bisnis dan virtualisasi proses bisnis dan manajemen;
piranti lunak untuk otentikasi pengguna komputer; piranti lunak untuk penciptaan database informasi dan data; piranti lunak
untuk penelusuran data, yaitu, piranti lunak untuk membuat penelusuran data pada database; piranti lunak untuk penelusuran
database; piranti lunak untuk pengembangan ion; piranti lunak untuk pengoperasian dan otomatisasi gudang data komputer;
piranti lunak untuk pengoperasian pusat data dan piranti lunak otomatisasi; piranti lunak untuk perencanaan sumber daya
perusahaan (ERP); piranti lunak untuk transmisi data, penyimpanan data, pengolahan data dan reproduksi data; piranti lunak
yang digunakan untuk membaca dan mengevaluasi konten yang berada pada jaringan komputer global, database dan/atau
jaringan; piranti lunak yang digunakan untuk menjalankan komputasi cloud yang berbasis aplikasi; piranti lunak yang
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menyediakan akses berbasis web untuk aplikasi dan layanan melalui suatu web yang mengoperasikan sistem atau portal
antarmuka; piranti keras dan piranti lunak komputer untuk memfasilitasi akses ke rekening
pembayaran dengan tujuan komersil secara elektronik dan nirkabel; piranti keras komputer, periferal komputer, dan
piranti lunak untuk memfasilitasi pembayaran elektronik, transaksi tunai elektronik, transfer dana elektronik, dan layanan
pengiriman uang elektronik secara elektronik dan nirkabel; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian
dan penggunaan sirkuit terintegrasi; piranti lunak dan piranti lunak yang tertanam yang digunakan sehubungan dengan
transfer data oleh sirkuit komunikasi di bidang komunikasi jaringan; piranti lunak komputer dan piranti lunak
komputer yang tertanam untuk implementasi, aktivasi dan pengendalian jaringan komputer; piranti lunak komputer dan
piranti lunak yang tertanam untuk pengendalian dan penggunaan sakelar jaringan komputer, sakelar komputer, sakelar
jaringan komunikasi, dan sakelar Ethernet; piranti lunak komputer untuk akuisisi pengetahuan, pemrosesan pengetahuan dan
presentasi pengetahuan; piranti lunak komputer untuk digunakan dalam komputer pribadi, laptop, PDA, PIM, telepon seluler,
peralatan digital, mesin virtual, peralatan virtual, serta peralatan komputasi dan peralatan komunikasi seluler lainnya, dan
piranti lunak komputer  untuk digunakan pada mobil dan kendaraan lain atau peralatan transportasi, untuk mengelola,
meningkatkan, dan mengoptimalkan komputasi sumber daya dari peralatan-peralatan tersebut; piranti lunak komputer untuk
digunakan dalam penyediaan, penggunaan, konfigurasi, pengelolaan, pengamanan, optimasi, pemantauan, pencadangan,
pemulihan, pemodelan, pengujian, penyimpanan, pembaruan, diagnosa, perbaikan, analisis, penyelesaian masalah,
penemuan, dan penggunaan sumber daya piranti keras dan piranti lunak dan komponen komputer dan jaringan
komunikasi, serta untuk mengaktifkan fungsionalitas lintas platform, untuk bisnis dan individu; piring holografik; piringan
cakram dan cakram audio pra-rekam yang menampilkan musik; piringan cakram yang direkam dengan musik; piringan hitam
vinyl berupa musik; pirometer; pita magnetik; pita pengukur; pita peringatan; pita rekaman suara; pita ukur; pita video dan disk
video terekam; pita video dan permainan komputer, disk video dan permainan komputer, kaset video dan permainan
komputer, kartrid video dan permainan komputer, CD-ROM video dan permainan komputer, mesin permainan dengan output
video untuk digunakan dengan televisi; planetarium [perangkat optik]; platelet untuk kacamata; platform berbasis website dan
aplikasi; platform game (permainan); platform perangkat lunak komputer; platform perangkat lunak komputer terkait dengan
sistem pengaturan transportasi; platform perangkat lunak komputer untuk digunakan dalam bidang kesehatan, kebugaran
(wellness), dan nutrisi/gizi; platform perangkat lunak komputer untuk jejaring sosial; platform perangkat lunak komputer untuk
manajemen keuangan; platform perangkat lunak komputer untuk pengaturan kegiatan penyewaan kendaraan; platform
perangkat lunak komputer untuk pengawasan perusahaan sewa kendaraan dan perilaku supir kendaraan sewaan; platform
perangkat lunak komputer yang direkam atau  yang dapat diunduh; platform perangkat lunak komputer, direkam atau diunduh;
platform perangkat lunak untuk memfasilitasi transaksi dan pembayaran menggunakan mata uang digital, mata uang virtual,
cryptocurrency, aset digital dan blockchain, aset digital (digitized assets), token digital, token kripto (crypto tokens) atau token
utilitas yang memungkinkan pengguna untuk membeli dari, dan menjual produk dan layanan kepada orang lain; platform-
platform untuk pengetesan dan pengujian otomatisasi perangkat lunak komputer.; plug-in menjadi perangkat lunak yang dapat
diunduh; plugboard; podcast yang dapat diunduh; podcast yang dapat diunduh dalam bidang olahraga elektronik dan
permainan video; podcast yang dapat diunduh di bidang musik dan hiburan; podcasts dan webcasts yang dapat diunduh;
pointer elektronik pemancar cahaya; pointer laser; polarimeters; pompa kebakaran; ponsel [perangkat telekomunikasi]; ponsel
pintar; port paralel komputer; port serial komputer; potensiometer; potensiometer foto; power amplifier profesional; power
audio mobil; power bank [baterai yang bisa diisi ulang); power distribution unit; power sequence; pra-rekaman cakram video
digital; preamp mobil; preamplifiers; print head untuk komplotan; print head untuk printer ink jet; print head untuk printer ink-jet;
print head untuk printer inkjet; print head untuk printer komputer; printer (mesin cetak); printer dampak; printer desktop; printer
digital; printer dot matrix; printer foto; printer foto elektronik genggam; printer ink-jet; printer inkjet format besar; printer jaringan;
printer kode batang; printer komputer; printer kuku; printer label kode genggam elektronik; printer laser; printer laser warna;
printer laser warna untuk dokumen; printer multi-fungsi menggabungkan kemampuan penyalinan dan / atau pemindaian dan /
atau faks; printer roda daisy; printer sublimasi pewarna; printer termal; printer tidak berdampak; printer untuk digunakan
dengan komputer *; printer video; printer warna; printer warna digital; printer warna ink-jet; printer xerografis; printer yang
digunakan dengan komputer; prisma [optik]; prisma untuk keperluan optik; prisma untuk mikroskop; prisma untuk teleskop;
prisma untuk tujuan ilmiah; probe longsoran; probe untuk menguji sirkuit terintegrasi; probe untuk pengujian semi-konduktor;
probe untuk pengujian semikonduktor; probe untuk tujuan ilmiah; produk perangkat lunak komputer; profiler optik; program alat
pengembangan aplikasi untuk keperluan komputer pribadi dan komputer genggam; program aplikasi antarmuka (Application
Programming Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial,
membangun aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses
dan mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi; program aplikasi antarmuka (Application Programming
Interfaces “API”) untuk perangkat lunak komputer yang memfasilitasi jasa daring (online) untuk jejaring sosial, membangun
aplikasi jejaring sosial dan untuk memberikan akses untuk memulihkan, mengunggah, mengunduh, mengakses dan
mengelola data, perangkat lunak komputer untuk memberikan akses untuk mengunggah, mengunduh, mengakses,
memasang, menampilkan, menandai), menulis blog, mengalirkan, menghubungkan, membagi dan menyediakan media
elektronik atau informasi melalui jaringan komputer dan komunikasi.; program aplikasi cerdas, dapat diunduh untuk terminal
nirkabel ; program aplikasi intelijen untuk terminal nirkabel yang dapat diunduh; program aplikasi kecerdasan untuk terminal
nirkabel yang direkam; program dan perangkat lunak komputer; program dan perangkat lunak permainan video dan elektronik,
komputer (termasuk perangkat lunak yang dapat didownload dari internet); program driver perangkat lunak untuk perangkat
elektronik untuk mengaktifkan perangkat keras komputer dan perangkat elektronik untuk berkomunikasi satu sama lain/saling
berkomunikasi; program game interaktif, komputer, video dan elektronik yang dapat diunduh; program game komputer yang
direkam; program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; program komputer; program komputer (perangkat lunak yang
dapat diunduh); program komputer [perangkat lunak yang dapat diunduh]; program komputer dan perangkat lunak komputer
untuk perdagangan efek elektronik; program komputer dan perangkat lunak untuk digunakan bersama dengan penyediaan
penghubung dalam bentuk perangkat penghubung atau program penghubung untuk komputer antara komputer dan peralatan
periferal; program komputer dan perangkat lunak untuk pemrosesan gambar; program komputer dan perangkat lunak untuk
pemrosesan gambar yang digunakan untuk telepon seluler; program komputer dan perangkat lunak untuk perangkat
komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang memungkinkan telekomunikasi/koneksi lokal atau global antara
perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi nirkabel, base stasiun, dan/atau peralatan/fasilitas telekomunikasi;
program komputer disimpan dalam bentuk digital; program komputer multimedia interaktif; program komputer platform
perangkat lunak komputer untuk jaringan dan aplikasi komputasi awan (cloud computing); program komputer untuk desain
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antarmuka pengguna; program komputer untuk digunakan dalam melacak status berbagai pengguna dari jasa permainan
interaktif online dan untuk mencocokkan para pemain permainan online dengan para pemain lain dari semua tingkat
kecakapan; program komputer untuk digunakan dalam mengakses dan melihat infrastruktur dan sistem jaringan komputer;
program komputer untuk digunakan dalam mengakses, menavigasi, menjelajahi, dan mentransfer informasi, dan
mendistribusikan dan melihat program komputer; program komputer untuk digunakan dalam perdagangan saham dan obligasi;
program komputer untuk digunakan dalam telekomunikasi; program komputer untuk karaoke dengan fungsi penilaian yang
dapat diunduh melalui terminal komputer elektronik; program komputer untuk manajemen dokumen; program komputer untuk
manajemen jaringan; program komputer untuk manajemen proyek; program komputer untuk media pembelajaran; program
komputer untuk memproses file musik digital; program komputer untuk mencari konten dari jauh di komputer dan jaringan
komputer; program komputer untuk mengakses berbagai basis data dalam bidang bisnis; program komputer untuk mengakses
dan menggunakan Internet; program komputer untuk mengaktifkan akses atau kontrol masuk; program komputer untuk
mengedit gambar, suara dan video; program komputer untuk menggunakan Internet dan World Wide Web; program komputer
untuk menghasilkan musik; program komputer untuk menghubungkan jarak jauh ke komputer atau jaringan komputer;
program komputer untuk menghubungkan ke komputer jarak jauh dan jaringan komputer; program komputer untuk mengukur
dan mengontrol aliran air; program komputer untuk mengukur dan mengontrol suhu air; program komputer untuk navigasi dan
penggunaan bantuan pengemudi dengan drone militer dan sipil; program komputer untuk pemrosesan data; program
komputer untuk perangkat pemutar audio dan/atau video, program komputer untuk menghubungkan perangkat elektronik
konsumen ke perangkat komunikasi nirkabel, program komputer untuk mengendalikan dan menggunakan sirkuit terpadu;
program komputer untuk perangkat yang mendukung Internet of Things [IoT]; program komputer untuk perdagangan elektronik
mata uang virtual; program komputer untuk perdagangan mata uang elektronik; program komputer untuk video dan permainan
komputer; program komputer yang dapat diunduh untuk permainan video dan komputer; program komputer yang dapat
diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi; program komputer yang digunakan untuk sistem cash
register elektronik; program komputer yang direkam; program komputer yang menggabungkan fungsi kecerdasan artifisial;
program komputer, dapat diunduh; program komputer, direkam; program operasi robot; program pemrosesan data yang
direkam pada operator data yang dapat dibaca mesin; program pengiriman pesan yang direkam ; program pengolahan data;
program pengoperasian komputer; program pengoperasian komputer terekam; program pengoperasian komputer, direkam;
program pengoprasian komputer terekam; program penyimpanan data; program perangkat lunak komputer; program
perangkat lunak komputer berupa sumber daya dalam permainan; program perangkat lunak komputer untuk integrasi file teks,
foto, grafik, audio dan video ke dalam aplikasi multimedia pengiriman interaktif; program perangkat lunak komputer yang dapat
diunduh yang berhubungan dengan golf; program perekaman cakram optik untuk ponsel pintar; program permainan elektronik;
program permainan elektronik multimedia interaktif; program permainan elektronik yang dapat diunduh; program permainan
komputer; program permainan komputer dapat diunduh melalui Internet; program permainan komputer dengan multipemain;
program permainan komputer interaktif; program permainan komputer multimedia interaktif; program permainan komputer
online interaktif multi pemain; program permainan komputer yang dapat diunduh; program permainan komputer yang dapat
diunduh.; program permainan komputer, pengontrol permainan video, yaitu, kendali jarak jauh, joystick, bantalan lantai yang
dikontrol secara interaktif, roda kemudi untuk permainan video, headphone, keyboard dan mouse pemrosesan data, semua
untuk digunakan dengan komputer dan konsol untuk platform permainan video, mouse pemrosesan data nirkabel dan kontrol
jarak jauh untuk digunakan dengan televisi, komputer, dan set-top box dalam bentuk decoder; program permainan komputer,
permainan LCD yang dapat dibawa.; program permainan untuk mesin permainan video arcade; program permainan untuk
mesin permainan video di rumah; program permainan untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal cair;
program permainan untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan untuk peralatan terminal komunikasi
informasi mobile; program permainan untuk ponsel pintar (smart phones); program permainan untuk realitas virtual, realitas
tertambah (augmented reality) dan realitas campuran (mixed reality); program permainan video; program permainan video
konsumen; program permainan video multimedia interaktif; program permainan yang dapat diunduh untuk mesin permainan
video arcade; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan (game) genggam dengan display kristal
cair; program permainan yang dapat diunduh untuk peralatan permainan video konsumen; program permainan yang dapat
diunduh untuk peralatan terminal informasi mobile; program permainan yang dapat diunduh untuk permainan mesin video
rumah atau permainan genggam dengan layar kristal cair; program permainan yang dapat diunduh untuk ponsel pintar (smart
phones); program permainan yang dapat diunduh untuk telepon genggam; program sistem operasi; program sistem operasi
jaringan; program sistem operasi jaringan untuk ponsel; 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 e-sport; 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; program televisi yang dapat diunduh menampilkan drama
dan fiksi ilmiah yang didistribusikan melalui Internet dan komunikasi nirkabel (perangkat lunak); program untuk jaringan sosial
yang memungkinkan untuk dapat di akses melalui internet; program untuk komputer; program utilitas komputer; program
utilitas komputer untuk kompresi data; program utilitas komputer untuk manajemen file; program utilitas komputer untuk
pemeliharaan komputer; program utilitas komputer yang dapat diunduh; program utilitas untuk melakukan diagnosa sistem
komputer; program video game interaktif; program video game interaktif dan kartrid permainan komputer; program yang dapat
diunduh yang digunakan untuk telepon pintar dan asisten digital pribadi; program yang direkam pada sirkuit elektronik untuk
peralatan hiburan dengan layar kristal cair; program yang direkam untuk permainan genggam dengan layar kristal cair;
program-program komputer untuk mengakses, melihat-lihat (browsing) dan menelusuri database secara sambung-langsung
(online); program-program komputer untuk mewarnai dan menggambar yang menampilkan kegiatan pembelajaran ekspresi
kreatif untuk anak; program-program komputer yang dapat diunduh; prosesor [unit pemrosesan pusat]; prosesor efek gitar;
prosesor gambar raster; prosesor menjadi unit pemrosesan pusat; prosesor multi-core; prosesor satelit; prosesor
semikonduktor; prosesor sinyal; prosesor sinyal audio elektronik untuk mengkompensasi distorsi suara pada speaker;
prosesor sinyal digital; prosesor sinyal suara digital; prosesor sinyal untuk speaker; prosesor suara; prosesor suara digital;
prosesor suara multichannel; prosesor video; prosesor yang dapat diprogram; proyektor; proyektor digital; proyektor film;
proyektor fotografi; proyektor gambar; proyektor geser; proyektor home theater; proyektor kecil; proyektor layar kristal cair;
proyektor liquid crystal display [LCD]; proyektor multimedia; proyektor overhead; proyektor planetarium; proyektor profil;
proyektor sinema rumah; proyektor sinematografi; proyektor suara; proyektor untuk gambar stereoskopik; proyektor untuk
industri hiburan; proyektor video; publikasi dan foto elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik; publikasi elektronik
(dapat diunduh); publikasi elektronik [dapat diunduh] disediakan dari basis data atau Internet; publikasi elektronik [dapat
diunduh] disediakan secara online dari database atau Internet; publikasi elektronik direkam pada media komputer; publikasi
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elektronik untuk anak-anak yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang berhubungan dengan kebersihan, kecantikan dan
perawatan pribadi; publikasi elektronik yang dapat diunduh; publikasi elektronik yang dapat diunduh dalam bentuk buku komik,
novel grafis dan cerita yang menampilkan adegan dan karakter berdasarkan pada permainan video; publikasi elektronik yang
dapat diunduh dalam sifat majalah; publikasi elektronik yang dapat diunduh, yaitu, buku, majalah, koran, majalah, dan buletin
yang menampilkan permainan video, olahraga elektronik, dan kompetisi dan turnamen olahraga elektronik; publikasi
elektronik, dapat diunduh; publikasi elektronik, dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin di bidang deteksi
dan penyembuhan virus komputer, sistem operasi dan perangkat lunak.; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dan tidak
dapat diunduh; publikasi elektronik, yang dapat diunduh dalam bentuk manual, buku, brosur dan buletin dalam bidang
pendeteksian dan penghilangan virus komputer, sistem dan perangkat lunak pengoperasian komputer; publikasi multimedia
yang dapat diunduh; publikasi yang dapat diunduh; pustaka perangkat lunak dan arsip data elektronik yang dapat diunduh
untuk digunakan dalam sirkuit terpadu dan desain semikonduktor; quantum dot light-emitting diode [QLED]; quantum dots
[bahan semi-konduktor kristal]; radar patroli maritim; radio; radio broadband; radio dua arah; radio jarak pendek; radio
kendaraan; radio laut; radio menggabungkan jam; radio menggabungkan jam alarm; radio mobil; radio portabel; radio seluler;
radio siaran audio digital [DAB]; radio transceiver nirkabel; radio untuk jaringan komunikasi radio; radio untuk kendaraan; radio
yang dapat dibawa; radiometer; radiometer untuk digunakan dalam penelitian; radome [kubah radar] untuk kendaraan untuk
penggerak melalui darat, udara, air atau kereta api; radome [kubah radar] untuk pesawat; rak disesuaikan untuk amplifier; rak
disesuaikan untuk pengeras suara; rak laboratorium; rak pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras komputer; rak
pemasangan disesuaikan untuk perangkat keras telekomunikasi; rak pengeringan [fotografi]; rak pipet untuk penggunaan
laboratorium; rakit yang menyelamatkan jiwa; rakitan kunci elektronik; rakitan outlet daya listrik; rakitan port akses daya listrik;
rambu-rambu jalan, bercahaya; rambu-rambu jalan, bercahaya atau mekanis; rana melepaskan [fotografi]; ransel punggung
yang khusus disesuaikan untuk membawa komputer jinjing; rantai dan kabel untuk kacamata hitam; rantai kacamata; rantai
klip hidung; rantai survei; rantai untuk kacamata anak; rantai untuk kacamata dan kacamata hitam; rantai untuk kacamata
hitam; reaktor listrik; rebreathers untuk menyelam; reflektor optik; reflektor untuk digunakan dalam fotografi; reflektor untuk
mikroskop; reflektor untuk sinyal lalu lintas; reflektor untuk teleskop; refraktometer; refraktor; regulator cahaya [peredam],
listrik; regulator kecepatan untuk pemutar rekaman; regulator pencahayaan panggung; regulator tegangan; regulator tegangan
induksi; regulator tegangan statis; regulator tegangan untuk kendaraan; regulator untuk digunakan dalam scuba diving; rekam
pemain yang menggabungkan pemutar CD; rekam turntable; rekaman audio; rekaman audio dan audiovisual, semua berupa
musik dan hiburan musikal; rekaman audio dan video menampilkan suatu karakter animasi dan suatu program televisi
animasi; rekaman audio dan video yang dapat didownload berupa musik dan hiburan; rekaman audio dan video yang dapat
diunduh; rekaman audio dan video yang telah direkam sebelumnya yang dapat didownload berupa musik dan hiburan musikal;
rekaman audio dan visual yang menampilkan musik, cerita, pertunjukkan drama, pertunjukkan non-drama, hiburan aksi secara
langsung, hiburan animasi, permainan dan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak.; rekaman audio dan/atau video dalam
bentuk cakram dan kaset; rekaman audio musik untuk anak; rekaman audio yang menampilkan musik; rekaman audiovisual
yang dapat diunduh menampilkan hiburan musik dan musikal; rekaman disk video yang direkam sebelumnya; rekaman file
musik yang dapat didownload; rekaman fonograf yang menampilkan musik; rekaman fonograf yang telah direkam
sebelumnya, compact disc yang telah direkam sebelumnya, pita video yang telah direkam sebelumnya, kaset video yang telah
direkam sebelumnya, DVD dan kaset audio yang telah direkam sebelumnya, semuanya menampilkan hiburan olahraga;
rekaman kaset video yang direkam sebelumnya; rekaman musik; rekaman piringan hitam yang menampilkan musik; rekaman
piringan hitam, kaset DVD dan video, cakram padat, CD-ROM, floppy disc, pita dan kartu magnetik; rekaman piringan hitam ;
rekaman suara; rekaman suara dan audiovisual yang dapat diunduh menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan
audiovisual yang menampilkan hiburan dan musik; rekaman suara dan video; rekaman suara dan video yang dapat diunduh;
rekaman suara digital (dapat diunduh); rekaman suara musik yang dapat diunduh; rekaman suara musikal; rekaman video;
rekaman video berupa musik; rekaman video dan kaset; rekaman video dan rekaman video direkam dengan animasi; rekaman
video digital yang dapat diunduh; rekaman video direkam dengan kartun animasi; rekaman video musik yang direkam
sebelumnya; rekaman video musikal; rekaman video non-musik yang direkam sebelumnya; rekaman video seperti disk video
dan pita video yang telah direkam sebelumnya; rekaman video untuk anak; rekaman video yang dapat diunduh; rekaman
video yang dapat diunduh menampilkan musik; rekaman video yang dapat diunduh menampilkan serial televisi drama;
rekaman video yang direkam sebelumnya; rekaman video yang direkam sebelumnya menampilkan musik; rekaman video
yang menampilkan suatu program drama televisi; rekaman video yang telah direkam sebelumnya yang menampilkan sesi-sesi
atletik dan kebugaran (fitness); rekaman vinil; rel kendaraan yang dikendalikan dari jarak jauh yang dapat dibawa; rel listrik
untuk pemasangan lampu spot; relay elektromagnetik; relay koaksial; relay menempel; relay overload termal; relay
perlindungan tegangan berlebih; relay untuk stasiun radio dan televisi; relay, listrik; remot kontrol; remot kontrol untuk
mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar,
kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier,
sistem home theater, dan sistem hiburan; remote control peralatan pemanas dan
instalasi untuk udara ruangan; repeater; repeater ethernet; repeater ethernet-over-VDSL; repeater frekuensi radio; repeater
multiport; repeater serat optik; repeater untuk peralatan radio dan televisi; repeater untuk stasiun radio dan televisi; resistensi,
listrik; resistor listrik untuk peralatan telekomunikasi; resonator; respirator untuk menyaring udara; respirator, selain untuk
respirasi buatan; retort; rheometer; rheostat; riflescopes teleskopik; rilis rana untuk kamera; robot humanoid dengan
kecerdasan buatan; robot humanoid dengan kecerdasan buatan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot humanoid
kecerdasan buatan; robot humanoid untuk digunakan dalam lingkungan industri, lingkungan konstruksi, kantor, rumah,
apartemen, toko, hotel, pameran dan taman hiburan untuk memandu, mengawasi, membawa dan memeriksa; robot
laboratorium; robot monitoring yang dapat bergerak otomatis untuk keperluan keamanan; robot pengajar; robot pengintai
keamanan; robot pengintai keamanan untuk kegunaan pribadi atau hobi; robot taktis; robot telepresence; roda pengukur; rods
[instrumen survei]; rompi anti peluru; rompi jaring untuk keselamatan; rompi keselamatan reflektif; rompi keselamatan untuk ski
air; rompi pengapungan; rompi penusuk; rompi penyelamat untuk anjing; rompi taktis militer; rotary encoders; router ethernet;
router internet; router jaringan; router jaringan area luas [WAN]; router jaringan komputer; router jaringan komputer, alat
pengendali, sakelar dan  alat poin akses nirkabel (WAP); router nirkabel; router untuk jaringan internet; router-router dengan
kabel; ruang dekompresi; ruang oksigen hiperbarik, bukan untuk tujuan medis; ruter; ruter untuk gateway; sabuk Keselamatan;
sabuk berat untuk menyelam; sabuk dukungan untuk pekerja; sabuk pemberat untuk scuba diving; sakarometer; sakelar AC
dioda; sakelar daya; sakelar elektromagnetik; sakelar elektronik; sakelar frekuensi tinggi; sakelar jaringan komputer; sakelar
kelembaban; sakelar konversi perangkat komunikasi; sakelar kunci pintu daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar
lampu; sakelar lampu listrik; sakelar listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar merkuri; sakelar optik; sakelar pemutus;
sakelar pemutus engine; sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi,
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dan mengisolasi peralatan listrik; sakelar penggantian untuk peralatan telekomunikasi; sakelar penonaktifan airbag untuk
mobil; sakelar piezoelektrik; sakelar sel [listrik]; sakelar sensitif gerak elektronik; sakelar sensor, pengontrol sensor, sensor
gerakan, sensor jarak, sensor jarak jauh dan sensor pengukur, aparatus telemetri, perangkat lunak komputer untuk integrasi
aplikasi dan database; sakelar starter; sakelar suhu; sakelar transfer otomatis [ATS]; sakelar untuk level cairan; sakelar untuk
papan ketik, video dan mouse; sakelar, listrik; saklar diferensial; saklar elektronik semikonduktor; saklar elektronik untuk
mengganti sinyal audio dan video; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan
bermotor; saklar listrik; saklar waktu; saklar waktu elektrik; saklar waktu, otomatis; salinometer; saluran [listrik]; saluran akustik;
saluran listrik; salut lindung untuk kabel listrik; sambungan listrik; sambungan listrik (timah ) yang terdiri dari panjang kawat
atau bantalan logam yang dirancang untuk menghubungkan dua lokasi secara listrik; sambungan untuk digunakan dengan
kabel serat optik; sambungan untuk kabel listrik   ; sampel spesimen, selain untuk keperluan medis; sampul pelindung untuk
agenda elektronik; sampul pelindung untuk kamera film; sampul pelindung untuk kamera fotografi; sampul pelindung untuk
palmtop; sampul pelindung untuk pembaca buku elektronik; sampul pelindung untuk pemutar multimedia portabel; sampul
pelindung untuk perangkat reproduksi audio; sampul pelindung yang jelas diadaptasi untuk asisten digital pribadi [PDA];
sampul untuk telepon seluler, ponsel pintar dan komputer tablet yang dapat dilipat terbalik; sandaran tangan untuk digunakan
dengan keyboard komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan komputer; sandaran tangan untuk digunakan dengan
periferal komputer; sandaran tangan untuk pengguna mouse komputer; sarung  untuk laptop; sarung flip (flip vovers) untuk
telepon bergerak (mobile phones) yang memliki chip NFC; sarung mikrofon; sarung pelindung (protective sleeves) untuk
perangkat elektronik seluler; sarung pelindung untuk smartphone; sarung ponsel terbuat dari kain atau bahan tekstil; sarung
tangan asbes untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung tangan data; sarung tangan data elektronik; sarung tangan
data untuk interaksi nirkabel dengan komputer atau perangkat jarak jauh; sarung tangan data yang menggabungkan sensor
gerak; sarung tangan data yang menggabungkan sensor haptic; sarung tangan data yang menggabungkan sensor posisi;
sarung tangan kabel; sarung tangan karet sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan las hanya untuk
perlindungan; sarung tangan neoprene, masker; sarung tangan pelindung; sarung tangan pelindung dari kecelakaan; sarung
tangan plastik sekali pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan realitas virtual elektronik; sarung tangan sekali
pakai untuk penggunaan laboratorium; sarung tangan tahan api; sarung tangan untuk memegang penampang panas
(pelindung keselamatan); sarung tangan untuk penyelam; sarung tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan; sarung
tangan untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan kebakaran; sarung tangan untuk perlindungan terhadap sinar-X
untuk keperluan industri; sarung telepon selular; sarung telepon seluler; sarung/penutup untuk ponsel pintar (smart phones);
sasis komputer; satelit; satelit bumi buatan; satelit bumi untuk digunakan dalam navigasi geolokasi; satelit bumi untuk
digunakan dalam pengamatan bumi; satelit bumi untuk digunakan dalam pengawasan keamanan pesawat ruang angkasa
nasional; satelit bumi untuk digunakan dalam telekomunikasi; satelit navigasi; satelit tidak untuk keperluan medis; satelit untuk
tujuan ilmiah; satu set telepon, peralatan penghubung telepon, pesawat teleks, peralatan telegraf dan mesin faks peralatan
penyiaran, termasuk penerima digital, perekam digital, penerima siaran televisi, kamera televisi, pengirim siaran televisi,
penerima dan pengirim siaran radio, peralatan komunikasi radio dan peralatan radar, antena radio; scanner (pemindai);
scanner [peralatan pemrosesan data]; scanner diagnostik yang ditangani untuk peralatan pengujian otomotif; scanner
elektronik genggam; scanner genggam; screen guard telepon seluler; screen saver; screen saver dan perangkat lunak kertas
dinding yang dapat diunduh untuk telepon genggam (mobile phones) dan ponsel pintar (smart phones); segitiga peringatan
kerusakan kendaraan; segitiga pipeclay untuk penggunaan laboratorium; seismograf; sekering; sekering audio mobil; sekering
listrik; sekering untuk peralatan telekomunikasi; sekoci; sekoci tiup; sekrup mikrometer untuk instrumen optik; sel bahan bakar;
sel bahan bakar untuk kendaraan; sel basah; sel dan baterai listrik; sel dan modul fotovoltaik; sel elektrolit; sel fotoelektrik; sel
fotovoltaik; sel galvanik; sel kering; sel penyimpanan bahan bakar sebagai bagian struktural kendaraan; sel referensi
fotovoltaik dikalibrasi; sel surya; sel surya dan panel pembangkit listrik; sel surya silikon kristal; sel-sel listrik; selang api;
selang pemadam kebakaran; seleksi saluran untuk televisi; selimut pemadam api; selimut ruang; selimut survival menjadi
selimut termal untuk mempertahankan panas tubuh; selimut survival menjadi selimut termal untuk mempertahankan panas
tubuh terhadap hipotermia; selimut termal darurat untuk menahan panas tubuh; selimut termal darurat untuk menahan panas
tubuh, bukan untuk keperluan medis; selimut untuk bertahan hidup; selubung identifikasi untuk kabel listrik; selubung
pelindung untuk kabel serat optik; selubung untuk kabel listrik; semi-konduktor; semi-konduktor elektronik; semiconductor;
semikonduktor; semikonduktor [sirkuit terpadu]; semikonduktor elektronik; semikonduktor oksida logam terdifusi lateral;
semikonduktor sirkuit terpadu; sempoa; sendok ukur; senjata elektron; senjata radar untuk acara olahraga; sensor; sensor
(aparatus untuk mengukur), selain untuk penggunaan medis; sensor [alat pengukur], bukan untuk pengobatan; sensor [alat
ukur], selain untuk penggunaan medis; sensor aki; sensor akselerasi; sensor aktivitas yang dapat dipakai; sensor alarm;
sensor biochip; sensor cahaya; sensor cahaya sekitar; sensor digital inframerah termopile; sensor elektronik untuk memantau
inventori; sensor elektronik untuk mengukur radiasi matahari; sensor gas; sensor gelombang akustik permukaan; sensor
gerak; sensor gerak untuk lampu keamanan; sensor gerak untuk permainan komputer dan video; sensor getaran; sensor
getaran untuk pemasangan di rumah kincir angin; sensor inframerah; sensor inframerah termopile; sensor jarak; sensor
kalibrasi industri; sensor kecepatan; sensor kelembaban; sensor kelembaban untuk kendaraan; sensor layar sentuh; sensor
level air; sensor listrik; sensor mikroba; sensor oksigen, bukan untuk penggunaan medis; sensor optik; sensor optik,
optoelektronik atau elektroakustik untuk mengambil sidik jari atau telapak tangan, karakteristik bola mata, nadi atau suara,
tampilan wajah atau badan atau karakteristik biometrik lainnya; sensor optoelektronik untuk mengambil informasi pada
kendaraan tak bergerak dan bergerak; sensor optoelektronik untuk mengumpulkan kode batang, nomor dan tanggal informasi
pada tiket permainan, lotre dan taruhan; sensor parkir untuk kendaraan; sensor pelacak gerakan untuk teknologi augmented
reality; sensor pelacak gerakan untuk teknologi realitas virtual; sensor pelacakan surya otomatis; sensor pengukur posisi;
sensor piezoelektrik; sensor polutan; sensor posisi; sensor sentuh kapasitif yang diproyeksikan; sensor solar untuk kendaraan;
sensor suhu; sensor suhu dalam mobil untuk kendaraan; sensor suhu inframerah termopile; sensor suhu jarak jauh; sensor
suhu pendingin; sensor tekanan; sensor tekanan pendingin untuk kendaraan; sensor termal; sensor tingkat; sensor tingkat
cair; sensor tingkat oli; sensor ultrasonik; sensor untuk kamera; sensor untuk melacak proyektil dalam penerbangan; sensor
untuk memantau gerakan fisik; sensor untuk memantau suhu objek yang diukur; sensor untuk menentukan akselerasi; sensor
untuk menentukan kecepatan; sensor untuk menentukan posisi; sensor untuk menentukan suhu; sensor untuk mengukur
tekanan udara, suhu dan kelembaban; sensor untuk penggunaan ilmiah untuk dipakai oleh manusia untuk mengumpulkan
data biometrik manusia; sensor untuk peralatan input data waktu nyata; sensor untuk peralatan output data waktu nyata;
sensor untuk perangkat yang diaktifkan dengan Internet of Things [IoT]; sensor untuk pertanian; sensor waktu; senter
[fotografi]; sentrifugal klinis; sentrifugal laboratorium; sentuh layar elektronik sensitif; sentuh layar sensitif dan layar kontrol;
sepatu boot untuk perlindungan terhadap api; sepatu bot dan sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan untuk
digunakan saat bekerja; sepatu bot pelindung; sepatu bot pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera;
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sepatu bot untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu pelindung; sepatu pelindung untuk perlindungan terhadap kecelakaan
atau cedera; sepatu pengaman untuk perlindungan terhadap kecelakaan atau cedera; sepatu pintar; sepatu untuk
perlindungan terhadap api; sepatu untuk perlindungan terhadap iradiasi; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan;
sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan dan kebakaran; sepatu untuk perlindungan terhadap kecelakaan, iradiasi dan
api; sepatu yang terkoneksi dengan teknologi; serat optik; serat optik [filamen penghantar cahaya]; serat optik nonlinear; serat
optik periskop; serat optik untuk transmisi suara dan gambar; serat optik yang mempertahankan polarisasi; seri-seri buku
digital anak yang dapat diunduh; sertifikat hadiah elektronik yang dapat diunduh; server; server awan; server cloud; server
database komputer; server faksimili jaringan; server file; server iklan, yaitu, server komputer untuk menyimpan iklan dan
mengirimkan iklan ke situs web (websites); server internet; server intranet; server jaringan; server jaringan komputer; server
khusus; server komputer; server komunikasi [perangkat keras komputer]; server media digital; server surat elektronik; server
untuk jaringan area penyimpanan komputer (SAN); server video; server-server untuk web hosting; set kuadrat [alat ukur]; set
radiotelegraphy; set telepon radio; set transmisi [telekomunikasi]; set-top box yang menggabungkan sistem pengenalan suara;
sextants; shareware komputer; sigmat (alat ukur); siklotron; silikon karbida dioda; silikon telepon seluler; simulator balap
kendaraan; simulator mengemudi kendaraan untuk tujuan pelatihan; simulator pelatihan; simulator pelatihan mengendarai
kendaraan; simulator pelatihan olahraga; simulator pelatihan olahraga elektronik; simulator pelatihan olahraga elektronik
[perangkat pengajaran berbasis perangkat keras dan perangkat lunak komputer]; simulator pelatihan resusitasi; simulator
penerbangan; simulator penerbangan untuk pesawat terbang; simulator untuk kemudi dan kontrol kendaraan; sinematografi
dan film televisi, yaitu film gambar bergerak di bidang hiburan olahraga; singkatan untuk digunakan dengan mikroskop yang
beroperasi; sinyal kabut, tidak mudah meledak; sinyal kereta api; sinyal, bercahaya atau mekanis; sirene; sirene untuk
kendaraan; sirkuit antarmuka untuk kamera video; sirkuit driver elektronik; sirkuit elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM
direkam dengan program kinerja otomatis untuk alat musik elektronik; sirkuit elektronik dan CD-ROM direkam dengan program
untuk permainan genggam dengan layar kristal cair; sirkuit elektronik dan media penyimpanan yang menyimpan program
permainan untuk mesin permainan video arcade; sirkuit elektronik tercetak; sirkuit elektronik, cakram magnetik, cakram
magnetik optik, cakram optik dan media penyimpanan yang menyimpan program permainan komputer; sirkuit integrasi; sirkuit
kontrol elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk alat musik elektronik; sirkuit kontrol elektronik untuk kipas listrik; sirkuit kontrol
elektronik untuk pemanas listrik; sirkuit logika; sirkuit mikro; sirkuit tercetak; sirkuit terintegrasi memori semikonduktor; sirkuit
terpadu; sirkuit terpadu elektronik; sirkuit terpadu skala besar; sirkuit terpadu untuk memproses data yang dibaca dari hard
disk drive; sirkuit terpadu untuk memproses data yang dibaca dari solid state drive; sirkuit terpadu untuk memproses data yang
ditulis ke hard disk drive; sirkuit terpadu untuk memproses data yang ditulis ke solid state drive; sirkuit terpadu untuk
mengendalikan hard disk drive; sirkuit terpadu untuk mengendalikan penyimpanan data pada perangkat penyimpanan periferal
yang terhubung ke komputer induk; sirkuit terpadu untuk mengendalikan solid state drive; sirkuit terpadu untuk
menghubungkan periferal Serial ATA ke host yang sesuai dengan PCI Express; sirkuit terpadu untuk mengubungkan
beberapa perangkat ke komputer induk melalui koneksi yang sesuai dengan PCI (Interkoneksi Komponen Periferal); sirkulator
dalam sifat komponen elektronik; sisipan untuk masker pernapasan, selain untuk penggunaan bedah; sisipan untuk masker
pernapasan, selain untuk penggunaan medis; sistem IT terintegrasi yang terdiri dari komputer, penyimpanan komputer dan
piranti keras jaringan dan piranti lunak untuk menghimpun infrastruktur; sistem PC log-in; sistem alamat publik; sistem alarm;
sistem alarm kebakaran; sistem alarm kebocoran gas; sistem alarm lift; sistem alat medis yang terdiri dari sistem perangkat
lunak dan perangkat keras komputer yang berisi alur kerja pembedahan digital untuk bedah ortopedi; sistem alat medis, yaitu
sistem perangkat lunak dan perangkat keras komputer untuk digunakan dalam bedah ortopedi untuk mendokumentasikan
informasi pasien atau peristiwa yang berkaitan dengan bedah ortopedi dan untuk menyediakan solusi pelatihan untuk bedah
ortopedi; sistem aplikasi platform perangkat lunak arsitektur terbuka otomatis untuk industri pertambangan terdiri dari suatu
server pusat jaringan, suatu perangkat lunak manajemen jaringan, gateway untuk modul router jaringan, node nirkabel, yaitu,
modem kendaraan router jaringan, pemancar-penerima kendaraan dan sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk
kendaraan, modul lampu pada topi, yaitu, sirkuit antarmuka dan modul router jaringan untuk penambang dan modul jaringan
sensor, yaitu, modul router jaringan yang menyampaikan informasi dari sensor yang ditempatkan di tambang ke server pusat
jaringan; sistem audio mobil; sistem cadangan berbasis drive keras yang dapat dipindahkan; sistem dan aparatus pembumian
statis; sistem dan peralatan untuk secara otomatis memberi tahu penyebaran kantung udara kendaraan; sistem dan suku
cadang pengapian; sistem deteksi gas; sistem deteksi kebakaran; sistem distribusi daya; sistem elektronik terintegrasi untuk
menghindari bahaya dan tabrakan untuk kendaraan; sistem entri tanpa kunci; sistem hiburan rumah yang terdiri dari pemutar
musik digital, pengontrol musik digital, speaker, amplifier, dan pengontrol genggam nirkabel; sistem home theatre; sistem
identifikasi biometrik; sistem interpretasi simultan; sistem jaringan nirkabel inframerah; sistem keamanan dan pengawasan di
perumahan; sistem keamanan untuk elevator; sistem kendali akses untuk penyalur tunai otomatis; sistem komputer; sistem
komunikasi dua arah nirkabel; sistem konferensi video; sistem kontrol akses biometrik; sistem kontrol akses elektronik untuk
pintu yang saling mengunci; sistem kontrol elektronik untuk mesin; sistem kontrol lalu lintas udara; sistem kunci pintu digital
untuk mengenali sidik jari; sistem log-in komputer; sistem lokasi kendaraan bermotor; sistem loudspeaker; sistem modular IT
yang terdiri dari aparatus untuk mengolah data, modul penyimpanan data, modul jaringan komputer, modul daya dan modul
pendingin internal komputer ; sistem musik; sistem navigasi berbantuan satelit; sistem navigasi otomobil; sistem navigasi
satelit; sistem operasi komputer; sistem operasi robot [ROS]; sistem operasi untuk robot; sistem panduan GPS; sistem
pemadam api; sistem pemadam kebakaran dengan bahan aerosol; sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa;
sistem pemadam kebakaran dengan cairan foam/busa pada dek kapal, dan dek landasan helikopter; sistem pemadam
kebakaran dengan cairan kimia clean agent; sistem pemadam kebakaran dengan cairan kimia wet chemical; sistem pemadam
kebakaran dengan gas CO2; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air; sistem pemadam kebakaran dengan kabut air
dengan mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran dengan pemancaran air secara manual; sistem pemadam
kebakaran dengan pemancaran air secara otomatis; sistem pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air; sistem
pemadam kebakaran dengan penyemprotan kabut air pada mesin-mesin tertentu; sistem pemadam kebakaran eksternal
dengan penyemprotan meriam air; sistem pemadam kebakaran eksternal dengan penyemprotan meriam air dan cairan
foam/busa; sistem pemantauan alarm; sistem pembangkit listrik fotovoltaik surya dengan menggunakan pelacak surya; sistem
pencitraan video; sistem pendeteksi asap; sistem pendeteksi dan alarm umum kebakaran; sistem pendeteksi kebakaran dan
alarm umum kebakaran; sistem penentuan posisi global (perangkat GPS); sistem penentuan posisi global termasuk komputer;
sistem pengawasan video; sistem pengeditan audio dan video terdiri dari pemutar/perekam cakram audio/video; sistem
pengenalan pola terdiri dari chip komputer, perangkat keras komputer dan perangkat lunak; sistem pengenalan suara
biometrik; sistem pengendali akses; sistem pengendali akses pintu; sistem pengolahan data; sistem pengoperasian komputer,
yaitu, piranti lunak komputer untuk pengoperasian piranti keras komputer; sistem pengukuran laser; sistem pengunci
kendaraan roda dua; sistem penguncian kendaraan; sistem penyimpanan data yang terdiri dari piranti keras komputer,
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periferal komputer dan piranti lunak sistem pengoperasian; sistem peringatan bersuara; sistem produksi audio yang terdiri dari
perangkat keras dan perangkat lunak komputer untuk menyusun, merekam, membuat, mengubah, meningkatkan,
memproses, memperkuat, mencampur, memanipulasi, dan memainkan sinyal audio; sistem servo untuk flowmeters; sistem
speaker yang terdiri dari pengeras suara dan kabinet untuk digunakan dengan pengeras suara; sistem stereo; sistem stereo
hi-fi; sistem suara hi-fi; sistem suara kesetiaan tinggi; sistem video mobil; 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; sistim-sistim komputer, pesawat-pesawat komputer laptop, pesawat-pesawat
komputer notebook; skala arsitek; skala surat; skrup akustik; skrup serat optik; slide dan klise fotografi; slide mikroskop; slide
mikroskop untuk penggunaan laboratorium; slide-aturan; smartphone dalam bentuk arloji; smartphone modular; smartwatches
menggabungkan fungsi telekomunikasi; snorkeling; snorkeling menyelam; snorkeling scuba; softlens; software aplikasi utk
mengakomodasi segala kebutuhan chef (koki) dan lowongan kerja di bidang kuliner; software simulasi pelatihan virtual reality
di bidang pendidikan; software simulasi pelatihan virtual reality di bidang teknologi informasi; soket catu daya listrik; soket
ekstensi dengan soket yang dapat dipindahkan; soket listrik; solid state drive; solid state drives (SSD); solusi teknis terdiri dari
perangkat keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk deteksi bahaya dini, deteksi jarak kedekatan dan menghindari
tabrakan, keamanan pekerja, dan evakuasi dan penyelamatan di operasi pertambangan; solusi teknis terdiri dari perangkat
keras, perangkat lunak, sensor dan penanda untuk memonitor produksi, pengeboran, dan pengangkutan, efektivitas dan
pemanfaatan perlengkapan secara keseluruhan dan efisiensi pengangkutan dalam operasi pertambangan; soundbars;
sounders gema; spanduk yang dapat diunduh; speaker; speaker amplifier; speaker audio nirkabel; speaker audio pintar yang
dikendalikan dengan suara dengan kemampuan asisten pribadi virtual; speaker getaran portabel; speaker nirkabel; speaker
portabel; speaker untuk komputer; speaker untuk pemutar media portabel; speakerphone; speedometer sepeda; speedometer
untuk kendaraan; spektrofotometer; spektrofotometer untuk penggunaan laboratorium; spektrograf astronomi; spektroskopi;
spektroskopi untuk penggunaan laboratorium; spherometer; spidol keamanan; spidometer; stabilisator tegangan; stand audio
speaker; stand loudspeaker; starter untuk lampu listrik; stasiun cuaca digital; stasiun cuaca nirkabel; stasiun docking laptop;
stasiun docking untuk pemutar musik digital; stasiun docking untuk ponsel; stasiun dok dan adaptor untuk mengisi daya
perangkat seluler dan baterai, yang menghubungkan perangkat telekomunikasi, perangkat seluler, perangkat layar, komputer,
mouse, dan keyboard; stasiun dok untuk pemutar MP3; stasiun dok untuk smartphone; stasiun pengisian untuk kendaraan
listrik; stasiun pengisian untuk pengisian kendaraan listrik; stasiun pengisian untuk rokok elektronik; steker dan kontak-kontak
lainnya [hubungan listrik]; stereo kendaraan; stereo mobil; stereo pribadi; stereomikroskop; stereoskop; stills untuk percobaan
laboratorium; stoples akumulator; stoples baterai; straightedges [alat ukur]; strip daya; strip indikator suhu termosensitif; strip
komik yang dapat diunduh; strip spike yang dapat digunakan dari jarak jauh digunakan untuk menghentikan mobil dengan
menusuk ban; stroboskop; studio flash strobo; stylus kapasitif untuk perangkat layar sentuh; stylus komputer; suar bercahaya
untuk tujuan keamanan atau peringatan; suar keselamatan bercahaya; suar penyelamatan, non-eksplosif dan non-piroteknik;
suar radio; suar, bercahaya; suara atau gambar yang dapat didownload; subwoofer; subwoofer untuk kendaraan; sulfitometer;
superkomputer; surat kabar elektronik yang dapat diunduh dalam bidang hiburan; surround; susunan dan tambahan disk drive;
switch ethernet; switch lift; switchboard otomatis; switchboards; switchboards telekomunikasi; switchboards telepon; switchbox
[listrik]; switchgear listrik; synthesizer frekuensi; tabel pesawat [instrumen survei]; tablet digital; tablet grafis; tabung berbicara;
tabung centrifuge untuk penggunaan laboratorium; tabung elektron; tabung gelas untuk tujuan ilmiah; tabung hampa udara
[radio]; tabung kapiler; tabung kondensor untuk penggunaan laboratorium; tabung pelepasan, listrik, selain untuk penerangan;
tabung penguatan; tabung penyimpanan laboratorium; tabung photomultiplier; tabung reaksi; tabung reaksi untuk penggunaan
laboratorium; tabung sinar katoda; tabung sinar-X (bukan untuk keperluan medis); tabung snorkeling; tabung termionik; tabung
vakum; tag [RFID] identifikasi frekuensi radio; tag elektronik; tag elektronik untuk barang; tag elektronik untuk merekam,
mentransmisikan, memproses, menyimpan dan menukar data; tag pintar; tag pintar NFC; tag pintar elektronik; tag pintar
identifikasi frekuensi radio (RFID); takometer; taksimeter; taksimeter elektronik; tali (straps) untuk ponsel pintar (smart
phones); tali (straps) untuk telepon genggam (mobile phones); tali (straps) untuk  telepon pintar (smartphones) dalam bentuk
jam tangan; tali dagu untuk helm bisbol; tali dagu untuk helm hoki; tali dagu untuk helm pelindung; tali dagu untuk helm
pemukul baseball; tali dagu untuk helm sepak bola Amerika; tali dagu untuk helm softball; tali dagu untuk helm untuk
pengendara sepeda motor; tali kacamata; tali kamera; tali pengaman pekerja sebagai alat perlindungan untuk menahan dan
menangkap jika terjatuh; tali pengaman untuk pendakian; tali pengaman, selain untuk tujuan kendaraan atau olahraga; tali
pengikat kacamata; tali pengikat kacamata hitam; tali ponsel; tali untuk kacamata hitam; tali untuk telepon seluler; tali untuk
untuk kamera; tampilan dioda pemancar cahaya organik; tampilan filter layar; tampilan layar; tampilan layar sentuh elektronik;
tampilan layar visual elektronik yang digunakan dengan peralatan penghasil suara dan peredam suara; tampilan light emitting
diode [LED]; tampilan liquid-crystal-matrix aktif; tampilan numerik elektronik; tampilan plasma; tampilan radar; tampilan
transparan yang menyajikan data untuk kendaraan; tampilan untuk ponsel; tampilan untuk ponsel pintar; tanda keluar
menyala; tanda neon; tanda-tanda LED elektronik; tanda-tanda backlit; tanda-tanda digital; tanda-tanda elektronik; tanda-
tanda iklan yang menyala; tanda-tanda informasi transit elektronik; tanda-tanda jalan, mekanis; tanda-tanda listrik; tanda-tanda
mekanik; tanda-tanda yang menyala; tanda-tanda, bercahaya; tangga apung untuk menyelam; tangga darurat; tangki udara
[untuk scuba diving]; tape recorder; tas dan ransel komputer; tas dan sarung khusus yang disesuaikan untuk perangkat
elektronik seluler; tas disesuaikan untuk komputer; tas disesuaikan untuk komputer notebook; tas disesuaikan untuk komputer
tablet; tas disesuaikan untuk laptop; tas helm; tas kacamata; tas kantor (briefcases), ransel (backpacks) dan tas jinjing
(carrying cases) untuk perangkat elektronik seluler; tas khusus diadaptasi untuk kamera dan peralatan fotografi; tas komputer;
tas yang dibawa untuk pemutar musik portabel; tas yang didesain untuk komputer laptop; tegakan retort; tekan tombol untuk
lonceng; telecopiers; telegraf [alat]; telemeter; telepon; telepon IP; telepon digital; telepon genggam; telepon genggam dan
telepon seluler; telepon internet; telepon konferensi; telepon meja; telepon mobil; telepon modular; telepon pintar berbentuk
robot; telepon pintar dalam bentuk jam tangan; telepon portabel, asisten digital pribadi (PDA) dan komputer; telepon radio;
telepon satelit; telepon selular; telepon seluler; telepon seluler digital; telepon seluler memiliki kunci dan angka besar yang
membantu pengguna mengalami gangguan penglihatan atau ketangkasan; telepon tanpa kabel; telepon umum; telepon video;
teleprinters; teleprompters; telerupters; teleskop; teleskop khatulistiwa; teleskop puncak; teleskop transit meridian; televisi;
televisi [LED] pemancar cahaya; televisi definisi tinggi; televisi diode pemancar cahaya organik [OLED]; televisi liquid crystal
display [LCD]; televisi mobil; televisi panel layar plasma [PDP]; televisi plasma; televisi, televisi LCD; tempat (holders), ban
lengan (armbands), klip (clips) dan tas jinjing (carrying cases) khusus yang disesuaikan untuk perangkat elektronik seluler;
tempat kacamata pelindung dari sinar matahari; tempat kamera; tempat kamera perekam; tempat kerja (workstation) komputer
mobile yang terdiri dari komputer notebook; tempat khusus untuk meletakkan komputer; tempat khusus untuk menyimpan
laptop dan notebook; tempat pelindung untuk ponsel; tempat pengisian daya nirkabel; tempat pengisian untuk perangkat
elektronik; tempat speaker audio; tempat untuk benda-benda optik; tempat untuk kacamata; tempat untuk kacamata, klip
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hidung dan untuk lensa kontak; tempat untuk kontak lensa; tempat untuk lensa kontak; tempat untuk membawa radio panggil;
tempat untuk perangkat penyimpanan data; tempat untuk piringan hitam; tempat untuk smartphone; tempat untuk telepon;
tempat untuk telepon genggam; tempat untuk telepon selular; tempat, sarung atau kantong pengisi daya yang dapat dibawa-
bawa untuk perangkat elektronik yang digunakan untuk memanaskan tembakau; tempat, sarung atau kantong pengisi daya
yang dapat dibawa-bawa untuk rokok elektronik; tempat/casing (cases) kulit untuk telepon bergerak (mobile) yang memiliki
chip NFC; template yang dapat diunduh untuk mendesain presentasi audiovisual; terminal [listrik]; terminal aman untuk
transaksi elektronik; terminal baterai; terminal dan sakelar listrik; terminal elektronik untuk keperluan pengamanan permainan,
lotre dan aplikasi taruhan; terminal elektronik untuk menghasilkan tiket lotre; terminal entri data keamanan yang memiliki
perangkat keras dan perangkat  lunak pemindaian jari dan pengenalan wajah; terminal entri data keamanan yang memiliki
perangkat keras dan perangkat lunak pengenalan wajah; terminal kartu kredit; terminal kerja komputer yang terdiri dari
komputer dan layar tampilan komputer; terminal komputer; terminal komputer biometrik; terminal komputer untuk keperluan
perbankan; terminal komunikasi portabel untuk digunakan sehubungan dengan satelit; terminal komunikasi satelit terdiri dari
pemancar dan penerima satelit tetap dan bergerak; terminal layar sentuh interaktif; terminal panggilan radio; terminal
pembayaran elektronik; terminal pembayaran elektronik biometrik; terminal point-of-sale [POS]; terminal untuk memproses
pembayaran kartu kredit secara elektronik; terminal untuk telepon radio; terminator ethernet-over-VDSL; terminator listrik;
termistor; termokopel; termometer daging; termometer daging digital; termometer digital, bukan untuk keperluan medis;
termometer elektronik; termometer inframerah, bukan untuk keperluan medis; termometer kaca kuarsa; termometer permen;
termometer rumah tangga; termometer untuk penggunaan laboratorium; termometer, bukan untuk keperluan medis; termostat;
termostat akuarium; termostat digital kontrol iklim; termostat untuk kendaraan; termostat untuk mesin kendaraan; teropong;
teropong opera; terpal keamanan; tetikus komputer; theodolites presisi; thyristor; tiang-tiang radio; tiang-tiang untuk antena
nirkabel; tiket yang dapat diunduh; timbangan Dapur; timbangan [timbangan gantung]; timbangan bayi; timbangan berat
badan; timbangan dengan penganalisa massa tubuh; timbangan elektronik; timbangan elektronik digital portabel; timbangan
elektronik untuk penggunaan dapur; timbangan gantung; timbangan gantung untuk menimbang ikan; timbangan kamar mandi;
timbangan kamar mandi digital; timbangan listrik; timbangan pribadi; timbangan saku; timbangan surat untuk keperluan rumah
tangga; timbangan surat untuk penggunaan kantor; timbangan timbangan elektronik untuk penggunaan pribadi; timbangan
timbangan portabel untuk menimbang ikan; timbangan timbangan untuk keperluan medis; timbangan untuk digunakan dengan
timbangan timbangan; timbangan yang dapat berbicara; tindakan penjahit; tingkat merkuri; tingkat semangat; tingkat surveyor;
tingkat tegak lurus; tingkatkan pengukur; tinta untuk mesin cetak digital; tipis [pengiris silicon]; tirai cahaya; tiruan uji tabrak;
titik akses jaringan area lokal [LAN]; titik akses jaringan area lokal [LAN] untuk menghubungkan pengguna komputer jaringan;
token keamanan [perangkat enkripsi]; tolok ukur; tombol sentuh dalam bentuk bantalan sentuh; tongkat keamanan genggam;
tongkat komputer; tongkat selfie; tongkat selfie [monopod genggam]; tongkat selfie digunakan sebagai aksesori smartphone;
tongkat selfie disesuaikan untuk ponsel; tongkat selfie untuk digunakan dengan kamera digital; tongkat selfie untuk digunakan
dengan smartphone; tongkat selfie untuk ponsel; tongkat swafoto untuk digunakan dengan telepon genggam; tongkat untuk
swafoto; topeng berenang; topeng pengelasan; topeng penyelam; topeng scuba; topeng selam kulit; topeng untuk menyelam;
trackballs [peripheral komputer]; trafo distribusi; transceiver; transceiver ethernet; transceiver jarak jauh; transceiver multiport;
transceiver optik; transceiver radio; transceiver satelit; transceiver serat optik; transduser; transduser elektroakustik;
transformator [listrik]; transformator daya elektronik; transformator flyback; transformator listrik; transformator listrik untuk
kereta mainan; transformator listrik untuk peralatan telekomunikasi; transformator saat ini; transformator step-down;
transformator step-up; transformator tegangan listrik; transformator tegangan tinggi; transformator, penyearah, inverter,
konverter putar, pengubah, alat untuk menyampaikan (relay), kapasitor, kumparan dan resistor, semua menjadi listrik;
transformer akustik; transformer pengelasan; transistor [elektronik]; transistor carbon nanotube; transistor efek medan galium
nitrida untuk sistem penghindaran tabrakan taktis; transistor efek medan semikonduktor oksida logam; transistor mobilitas
elektron tinggi; transit untuk survei; transmultiplexer; transparansi [fotografi]; transponder; triode; tripod untuk alat survei; tripod
untuk kamera; tripod untuk teleskop; tudung lensa; tudung lensa untuk kamera; tujuan [lensa] [optik]; tulang buatan untuk
keperluan instruksi medis [alat pengajaran]; tumpukan sel bahan bakar; tuner modulasi amplitudo; tuner penyiaran mobil; tuner
radio; tuner sinyal radio; tuner stereo; tungku untuk eksperimen laboratorium; tungku untuk penggunaan laboratorium; tutup
kepala menjadi helm pelindung; tutup pelindung dan casing untuk computer tablet dan perangkat mobile; tutup pelindung dan
kasing untuk komputer tablet; tutup pelindung dan tempat untuk alat penyimpanan data; tutup pelindung dan tempat untuk
drive keras komputer dan telepon seluler; tutup pelindung jelas diadaptasi untuk pemutar MP3; tutup pelindung jelas
diadaptasi untuk telepon seluler; tutup pelindung untuk komputer tablet; tutup pelindung untuk smartphone; tutup pelindung
untuk telepon genggam; tutup pelindung yang diadaptasi untuk smartphone; tweeter; ukuran; ukuran kopi; ukuran roh;
ultracapacitors untuk penyimpanan energi; unit bailout udara terkompresi untuk menyelam; unit catu daya komputer; unit catu
daya listrik; unit catu daya listrik, selain generator listrik; unit daya [baterai]; unit daya listrik; unit daya utama (listrik); unit
display elektronik; unit distribusi daya listrik; unit distribusi tenaga listrik; unit drum untuk printer; unit efek listrik dan elektronik
untuk alat musik; unit elektrolisis untuk yang mengubah energi listrik menjadi energi kimia; unit enkripsi elektronik; unit flash
strobo; unit katalisis untuk memproduksi kalium permanganat dalam sel elektrolit; unit kepala multimedia; unit kontrol
untuk peralatan dan instalasi pendingin udara, khususnya fungsi kenyamanan untuk peralatan
dan instalasi pendingin udara; unit kontrol elektronik; unit kontrol radio; unit loudspeaker; unit memori semi-konduktor; unit
memori semikonduktor; unit mikrokontroler; unit pasokan listrik selain generator; unit pemantauan tegangan; unit pembersih
untuk printer ink jet; unit pemroses audio; unit pemroses grafis (GPUs); unit pemrosesan pusat (CPU); unit pemrosesan pusat
(untuk pemrosesan data); unit pengendali kipas radiator untuk mesin kendaraan; unit penyiaran radio dan televisi mobile; unit
penyimpanan hard disk drive miniatur; unit pita magnetik untuk komputer; unit pita magnetis untuk komputer; unit prosesor
grafis [GPU]; unit tampilan video; unit tampilan visual; unsur foto; urinometer; urinometer, bukan untuk keperluan medis;
variometer; video dan media audio yang direkam sebelumnya; video gambar bergerak yang direkam sebelumnya; video game
dan game komputer; video game interaktif dan permainan komputer multimedia yang dapat diunduh; video musik yang
direkam sebelumnya; video tuner; video yang direkam sebelumnya; videodisc; viewfinder untuk kamera; viewfinder, fotografi;
viscosimeter; visor untuk perlindungan tukang las; voltmeter; voucher hadiah, disandikan; wadah akumulator; wadah dan
pembawa untuk cakra padat dan / atau tape; wadah disesuaikan untuk membawa wafer semikonduktor; wadah disesuaikan
untuk mengandung wafer semikonduktor; wadah kartu memori; wadah pelindung untuk diska magnetik; wadah penyimpanan
disk, berbentuk; wadah untuk lensa kontak; wadah untuk slide mikroskop; wadah untuk solid state drive (SSD); wafer
[irisan/lempengan silikon]; wafer matahari; wafer semi-konduktor; wafer semikonduktor; wafer semikonduktor berlapis
epitaxially; wafer silikon; wafer silikon kristal tunggal; wafer silikon untuk sirkuit terpadu; wafer untuk sel surya; wafer untuk
sirkuit terpadu; walkie-talkie; walkie-talkie mainan dengan kemampuan komunikasi; walkie-talkies mainan [mampu mengirim
dan menerima komunikasi]; wallpaper yang dapat diunduh untuk komputer dan ponsel; wallpaper, widget, ikon dan foto yang
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dapat diunduh; wattmeter; wavemeters; wirelless portable speaker; workstation komputer [perangkat keras]; zinc anode; ===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:08:56
540   EtiketJID2022067948

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Nuansa Bukit XII No 16 Link. Menesa benoa, Kabupaten Badung, Bali, 80362
Sugianto Kurniawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MY.LADYQUINN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa 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; Produksi dan distribusi film; jasa produksi
film; jasa-jasa produksi film layar lebar; jasa-jasa produksi film televisi; produksi film; produksi film gambar bergerak; produksi
film, dan program audiovisual dan televisi; produksi film, selain film iklan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:14:51
540   EtiketDID2022067949

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pesona Khayangan Blok E No. 2 RT. 001 RW. 029 Kel. Mekarjaya Kec. Sukmajaya ,
Kota Depok, Jawa Barat, 16411

ULFIA MUTIARA SUPATMANTO

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 :

: HAGIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===BENANG KULIT; Bagasi perjalanan berbahan kain; Barang-barang terbuat dari kulit dan imitasi dari kulit, yaitu, sarung,

tas, pouch dan tas jinjing untuk komputer, tablet, smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Barang-
barang yang terbuat dari kulit dan kulit imitasi tidak termasuk dalam kelas-kelas lain; Barang-barang yang terbuat dari kulit
imitasi kulit, yaitu, tas, pouch, dan tas jinjing untuk perangkat keras komputer, perangkat penyimpanan komputer, tablet,
smartphone, perangkat penyimpanan data, dan pemutar media; Benang Jahit Kulit; Dompet anti-pencurian RFID; Dompet dan
tempat kartu kredit (barang kulit); Dompet dengan RFID; Dompet kartu (dompet nota), tas kerja, tas kecil penyimpan surat dan
dokumen (attaché cases), tas sekolah, tas kulit bersabuk untuk seholah, tas pantai, tas untuk olahraga, tas pinggang, tas
selempang untuk bepergian, koper, koper besar, tas untuk bepergian, ransel, tas belanja, tas genggam, kantong (pouches),
tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi, tas perlengkapan mandi yang dijual kosong, tas garmen untuk perjalanan, kumpulan
tas untuk bepergian yaitu kumpulan koper terkoordinasi untuk bepergian, dompet kunci (terbuat dari kulit); Dompet kartu
bisnis; Dompet kartu kulit; Dompet paspor; Dompet pria (terbuat dari kulit); Dompet terbuat dari fabrikasi lainnya; Dompet tiket;
Dompet untuk uang logam; Dompet wanita (terbuat dari kulit); Dompet; Ransel; Tas-tas; bagasi; dompet kecil; koper; koper
dan tas jinjing; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; payung dan payung matahari; tas bepergian; tas kantor; tas
tangan; Gantungan kunci dari kulit; Gantungan kunci dari kulit imitasi; Grip untuk dompet wanita; Grip untuk kantong; Grip
untuk tas; Item kulit kecil khusus koin dan tas; KANTONG UNTUK PENDAKI GUNUNG; KULIT ANAK KAMBING; KULIT
YANG SUDHA DISAMAK; Kantong; Kantong kulit; Kantong penyisip dalam koper yaitu, kantong pengepak barang bentuk
kubus; Kantong untuk penyimpanan hairdryer; Kantong untuk penyimpanan sendal selop; Kerangka untuk kantong; Koper
bagasi; Koper bagasi dengan roda; Koper listrik; Koper robot; Koper untuk membawa jas; Koper yang dapat dibawa ke dalam
kabin pesawat; Kotak dari kulit atau kulit imitasi; Kotak perlengkapan mandi dan kosmetik dijual kosong; Kotak topi; Kulit dan
kulit imitasi; Kulit dan kulit imitasi, kulit binatang dan kulit binatang imitasi; Kulit sintetis; LAPISAN LUAR USUS TERNAK
YANG DIGUNAKAN DALAM MENEMPA LEMPENGAN EMAS; Label bagasi; Label bagasi plastik; Label untuk bagasi
perjalanan; Label untuk koper; Mantel anjing; Mantel anjing berlapis; Mantel anjing dilapisi lilin; Payung, payung matahari,
tongkat untuk berjalan; Pegangan tas; Pegangan untuk dompet wanita; Pegangan untuk kantong; Pegangan untuk tas;
Pelindung (tempat) kartu kredit dengan RFID; Pembawa jas; Pemegang label kulit; Penutup tas; Perangkat bepergian [barang
kulit]; Perangkat untuk hewan; RANGKA PELANA SELAPUT LUAR USUS BESAR TERNAK YANG SUDAH DI OLAH
DIGUNAKAN UNTUK MEMISAH-MISAHKAN DAUN LOGAM DALAM PENEMPAAN EMAS; Ransel; Ransel, tas carry all dan
tas perjalanan; Rantai sabuk dengan bahan kulit; SEPASANG KOTAK KULIT HITAM BERISI GULUNGAN PERKAMEN
DENGNA TULISAN AYAT ALKITAB DI DALAMNYA; Sabuk bahu untuk dompet wanita; Sabuk bahu untuk kantong; Sabuk
bahu untuk tas; Sarung; TALI UNTUK MENUNTUN ANAK BALITA BERJALAN; TAS PELANA; TEMPAT DUDUK LIPAT
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BERKAKI SATU SEPERTI TONGKAT; Tag gantungan kunci plastik; Tali; Tali bahu dari kulit; Tali bahu untuk dompet wanita;
Tali bahu untuk kantong; Tali bahu untuk tas; Tali kekang untuk hewan; Tali kekang untuk hewan, cambuk, pelana; Tali
penuntun yang terbuat dari kulit; Tali untuk dompet wanita; Tali untuk kantong; Tali untuk tas; Tas  (selain tas sekali pakai);
Tas  penyimpan surat dan dokumen; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari kulit; Tas  penyimpan surat dan dokumen dari
kulit imitasi; Tas (termasuk tas bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi  mobil); Tas (termasuk tas
bukan-anyaman, tas untuk penyimpanan misalnya penyusun bagasi mobil); Tas Boston; Tas Kulit; Tas alat selam; Tas anak;
Tas bagasi; Tas bahu; Tas bayi; Tas berpergian dari kulit; Tas besar berbentuk silinder; Tas besar untuk membawa popok dan
perlengkapan bayi lainnya; Tas buku; Tas carry all dan tas travel; Tas dan barang kulit, yaitu, tas, dompet wanita, dompet, tas
kantor, koper, tali, label, tali pengikat; tas untuk olahraga; ransel; tas pantai; tas buku; dompet untuk uang logam; tas kosmetik
dijual kosong; tas besar untuk membawa popok dan perlengkapan bayi lainnya; tas besar berbentuk silinder yang beritsleting;
tas tangan; ransel; dompet saku; tas untuk perlengkapan menginap semalam; dompet wanita; tas sekolah; tas sekolah
bersabuk dari kulit; koper; tas besar yang bagian atasnya terbuka; tas untuk bepergian; koper; dompet; kotak terbuat dari kulit
atau kulit imitasi; dompet kunci; payung matahari; payung, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan
dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Tas dijepit yang berbahan kaku; Tas dokumen; Tas
hipster; Tas jinjing terbuat dari kain; Tas kantong dengan tali serut diatasnya; Tas kantor dan tas kecil penyimpan surat dan
dokumen; Tas kartrid; Tas kecil dari kain yang digunakan untuk mendaki gunung; Tas kecil dipakai di pinggang; Tas kecil
perlengkapan kosmetik/mandi untuk bepergian; Tas kecil untuk penyimpanan surat dan dokumen; Tas koper dan tas untuk
mengangkut; tas olahraga; Tas kosmetik; Tas kurir; Tas lipat berbahan kain; Tas olahraga; Tas olahraga serbaguna; Tas
organizer; Tas organizer untuk keperluan bayi; Tas perlengkapan mandi; Tas pinggang; Tas pria; Tas pundak pria dan wanita;
Tas punggung; Tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; Tas ransel kantong , yaitu, tas kantong bertali
serut yang digunakan sebagai ransel; Tas selempang; Tas sepatu untuk perjalanan; Tas tangan (dapat dipakai formal maupun
informal); Tas tangan dengan tali; Tas tangan kecil; Tas tangan plastik; Tas tangan santai; Tas tangan terbuat dari kain; Tas
tangan, tas bahu, tas kurir, tas jinjing besar, koper, dompet saku, dompet; Tas untuk alas kaki; Tas untuk bepergian terbuat
dari bahan kanvas; Tas untuk jas dan pakaian; Tas untuk membawa perlengkapan bayi; Tas untuk olahraga; Tas untuk pria
dan wanita; Tas, Tas kartrid, Ransel, Koper, Tas bagasi, Tas perlengkapan mandi, Tas Tangan, dompet pria, dompet
perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua dilapisi dengan lilin); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan
mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari bahan berlapis); Tas, tas
kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria, dompet perempuan, tas pundak, tas
kantor, (semua terbuat dari kulit); Tas, tas kartrid, ransel, koper, tas bagasi, tas perlengkapan mandi, tas tangan, dompet pria,
dompet wanita, tas pundak, tas kantor, (semua terbuat dari kulit halus); Tas-tas; Tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi dijual
kosong; Tempat bullpen yang biasanya terbuat dari kain dan kulit; Tempat gunting; Tempat kartu [dompet]; Tempat kartu
kredit; Tempat kartu kulit; Tempat kemeja; Tempat kemeja untuk bepergian; Tempat pil obat untuk bepergian; Tongkat;
Tongkat berjalan Nordic; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [kalung anjing]; alat bantu pelatihan non-elektronik
untuk hewan [kalung]; alat bantu pelatihan non-elektronik untuk hewan [memanfaatkan]; alat bantu pelatihan non-elektronik
untuk hewan [penutup mulut]; alat kelengkapan pakaian kuda dari besi; alat kelengkapan pakaian kuda dari logam mulia; alat
kelengkapan pakaian kuda, bukan dari logam mulia; alat untuk membawa  jas, kemeja dan gaun; amplop kulit untuk kemasan
barang dagangan; bagasi; bagian karet untuk sanggurdi; bagian logam dari payung; bagian logam untuk tas; bagian logam
untuk tongkat jalan dan tongkat; ban leher dan tali binatang; ban perut untuk anjing; bandana untuk anjing [pakaian untuk
hewan]; bandana untuk hewan peliharaan [pakaian untuk hewan]; bantalan bantal dibuat untuk pelana; bantalan lutut untuk
kuda; bantalan pelana untuk berkuda; bantalan untuk sadel kuda; barang bawaan adalah tas; barang-barang dari kulit imitasi,
tidak termasuk dalam kelas lain, yaitu: tempat kunci; barang-barang dari kulit yang tidak termasuk dalam kelas lain; bingkai
belakang untuk membawa anak-anak; bingkai payung; bingkai tas tangan; bingkai untuk dompet koin; bingkai untuk payung
atau payung; bit untuk kuda; bulu; bulu binatang; bulu binatang dan kain serta barang-barang yang terbuat dari bulu binatang;
bulu dijual dalam jumlah besar; bulu tiruan; bungkus kaki untuk kuda; busur rambut untuk anjing; busur rambut untuk hewan
peliharaan; cambuk; cambuk, pakaian kuda, dan sadel; celana untuk anjing [pakaian untuk hewan]; cincin payung; cribing
straps (tali untuk kuda); dasi kupu-kupu untuk anjing [pakaian untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk hewan peliharaan [pakaian
untuk hewan]; dasi kupu-kupu untuk kucing [pakaian untuk hewan]; dompet; dompet (barang kulit); dompet [tas] dari logam
mulia; dompet [tas], bukan dari logam mulia; dompet dari kulit atau kulit imitasi; dompet dari logam mulia; dompet genggam
kecil [tas]; dompet jala rantai; dompet jala rantai , bukan dari logam mulia; dompet jala rantai dari logam mulia; dompet kartu;
dompet kartu [barang dari kulit]; dompet kartu kredit; dompet kartu kredit [dompet]; dompet kartu kredit dari kulit; dompet kartu
kredit dengan pelindung RFID; dompet kartu nama; dompet katalog; dompet kecil; dompet kecil [tas tangan]; dompet kecil
[tas]; dompet koin; dompet koin dari kulit; dompet koin dari logam mulia; dompet koin kecil; dompet koin, bukan dari logam
mulia; dompet kopling kecil [tas]; dompet kosmetik; dompet kulit; dompet kulit [tas]; dompet kulit imitasi; dompet kulit imitasi
[tas]; dompet kunci; dompet kunci dari kulit; dompet kunci dari kulit imitasi; dompet malam [tas tangan]; dompet malam [tas];
dompet menggabungkan pemegang kartu; dompet menggabungkan teknologi RFID; dompet penyimpan kartu [dompet kecil];
dompet saku; dompet serba guna [tas tangan]; dompet serbaguna [tas]; dompet travel [tas]; dompet uang kembalian; dompet
uang yang terpasang di pergelangan tangan; dompet untuk dipasang pada sabuk; dompet wanita; dompet yang dipasang di
pergelangan tangan atau kaki; dompet yang terpasang di pergelangan kaki; dompet yang terpasang di pergelangan tangan;
dompet, bukan dari logam mulia; eco-bags [tas yang terbuat dari bahan yang dapat digunakan kembali]; folder konferensi;
galah atau tongkat untuk pendaki; gantungan kunci; gendongan bayi dikenakan di tubuh; gendongan bayi yang dikenakan di
tubuh; gendongan untuk menggendong bayi; grip [tas]; harness terbuat dari kulit; hiasan kulit untuk furnitur; janome-gasa
[Payung kertas Jepang]; jas hujan untuk anjing [pakaian untuk hewan]; jejak [harness]; kain kulit; kain pelana untuk kuda;
kalung anjing; kalung anjing peliharaan; kalung dan tali anjing; kalung hewan peliharaan elektronik; kalung kuda; kalung kulit;
kalung untuk anjing; kalung untuk hewan peliharaan; kalung untuk hewan peliharaan yang membawa informasi medis; kalung
untuk hewan*; kalung untuk kucing; kalung, kalung anjing dan pakaian untuk binatang; kantong (sampul) kulit untuk
pengepakan; kantong (tas) anti air; kantong - kantong yang ditempatkan pada ikat pinggang; kantong alat dijual kosong;
kantong dari kain tebal berbulu halus; kantong gantung pakaian beresleting; kantong gendongan bayi; kantong jala untuk
belanja; kantong kanvas untuk belanja; kantong kulit; kantong kulit untuk kemasan barang dagangan; kantong kunci; kantong
pelana *; kantong pinggang; kantong serut; kantong untuk bepergian, terbuat dari kulit; kantong untuk menyimpan make-up,
kunci, dan barang pribadi lainnya; kanvas pembawa kayu; karakasa [payung kertas Jepang]; karpet kuda; kasing kartu kredit;
kasing kartu kredit [dompet]; kasing kartu kredit dari kulit; kasing kartu menjadi notecases; kasing kulit; katup kulit; kekang
[harness]; kekang kuda; kekang untuk hewan; kekang untuk hewan [pakaian kuda]; kendali; kendali [harness]; kendali untuk
membimbing anak-anak; kerai di sifat payung; kerangka tas; kerangka tas tangan; ketebalan kulit; koper; koper [bagasi]; koper
bagasi tanpa roda; koper bepergian kulit; koper bermotor; koper berpergian; koper besar; koper besar untuk bagasi; koper

Halaman 934 dari 1012



besar, koper, tas untuk bepergian, tas pakaian untuk bepergian, ransel, tas punggung, tas kecil perlengkapan kosmetik/mandi
untuk bepergian; koper dan tas bepergian; koper dan tas jinjing; koper dengan roda; koper dokumen; koper kecil; koper kulit;
koper lipat; koper termasuk koper dengan roda.; koper troli; kostum untuk hewan; kotak atau dompet kunci [barang kulit]; kotak
kulit; kotak kulit atau kulit imitasi; kotak kulit imitasi; kotak papan tulis; kotak perlengkapan mandi dijual kosong; kotak serat
vulkanisir; kotak tempat alat cukur dalam bentuk tas tempat alat cukur dijual kosong; kotak topi dari kulit; kotak topi dari kulit
atau kulit imitasi; kotak topi dari kulit imitasi; kotak topi untuk perjalanan; kotak-kotak papan tulis; kubus kompresi disesuaikan
untuk bagasi; kulit; kulit [bagian belakang]; kulit binatang; kulit bulu; kulit chamois, selain untuk keperluan pembersihan; kulit
dan bulu binatang, yang belum diolah atau setengah olah; kulit dan imitasi kulit; kulit dan kulit binatang; kulit dan kulit imitasi,
dan barang-barang terbuat dari kulit dan kulit imitasi, yaitu kantong, dompet, sarung, tas, amplop, kotak, tempat kartu kredit,
dompet, tali, dompet [purses], tas punggung, tali bahu, koper besar, tas untuk bepergian dan penutup perabot dari kulit, papan
dari kulit, moleskin [kulit imitasi]; kulit dan tas kulit imitasi; kulit dijual dalam jumlah besar; kulit disamak; kulit halus; kulit halus
dan kulit binatang; kulit imitasi; kulit imitasi dijual dalam jumlah besar; kulit kambing muda; kulit kecokelatan; kulit membran
bagian luar; kulit mentah; kulit mentah atau setengah dikerjakan; kulit mentahuntuk anjing mengunyah; kulit poliuretan; kulit
sanggurdi; kulit sapi; kulit setengah jadi; kulit untuk furnitur; kulit untuk sepatu; kulit untuk sol sepatu; kulit untuk tali kekang;
kulit, tidak dikerjakan atau setengah dikerjakan; kulit-kulit; kulit-kulit halus binatang; kursi tongkat; label bagasi; label bagasi
atau bagasi; label bagasi dari karet; label bagasi dari karton; label bagasi dari kulit; label bagasi dari logam; label bagasi dari
plastik; label bagasi kertas; label bagasi untuk bagasi travel; label kulit; label perekat dari kulit; lapisan pelana kuda; legging
untuk hewan; lembar terbang untuk kuda; lembaran dari kulit imitasi untuk digunakan dalam manufaktur; lembaran dari kulit
untuk digunakan dalam manufaktur; lilitan kulit; mantel untuk anjing; mantel untuk hewan; mantel untuk kucing; memanfaatkan
untuk kucing; moleskin [kulit imitasi]; neckerchiefs for dogs [pakaian untuk hewan]; neckerchiefs for pets [pakaian untuk
hewan]; omamori-ire [tas pesona]; operator garmen untuk jas, kemeja dan gaun; pakaian anjing; pakaian dari kulit; pakaian
kuda; pakaian untuk bagal; pakaian untuk hewan; pakaian untuk hewan peliharaan; pakaian untuk keledai; pakaian untuk
kuda; pakaian untuk kuda poni; pakaian untuk llama; pakaian untuk monyet; pakaian untuk rusa; papan tulis; parka anjing;
payung; payung dan payung matahari; payung golf; payung hujan; payung matahari; payung matahari dan tongkat; payung
pantai; payung pintar dengan sensor prakiraan cuaca bawaan; payung pintar yang dilengkapi dengan perangkat komunikasi
data nirkabel; payung pintar yang dilengkapi dengan teknologi komunikasi data nirkabel; payung tahan hujan; payung
teleskopik; payung teras; payung untuk anak-anak; payung, payung matahari, dan tongkat jalan; pecut kuda; pegangan koper;
pegangan payung; pegangan tongkat; pegangan untuk memegang tas belanja; pegangan untuk tongkat; pegangan untuk
tongkat dan tongkat jalan; pelana; pelana dari kulit; pelana kuda; pelindung rambut kuda; pembawa anak; pembawa garmen;
pembawa garmen untuk kemeja; pembawa hewan peliharaan; pembawa jas pelindung; pembawa pakaian untuk gaun;
pembawa pakaian untuk jas; pembungkus anjing [pakaian untuk hewan]; pembungkus ekor  kuda; pembungkus kaki kuda;
pemegang koin (dompet); pemegang tiket kereta api dan bus dari kulit; penahan kuku kuda; pengantin; pengikat untuk pelana;
pengunci kaki; penutup furnitur dari kulit; penutup kain untuk tas travel; penutup mata [pakaian kuda]; penutup mata unggas
untuk mencegah perkelahian; penutup mata untuk kuda; penutup mulut; penutup mulut untuk hewan; penutup payung;
penutup tahan air berbentuk khusus disesuaikan untuk melindungi ransel; penutup tas; penutup untuk hewan; penutup untuk
sadel kuda; perangkat untuk bepergian [barang dari kulit]; perlengkapan pakaian kuda; perlengkapan untuk bepergian; pohon
pelana; portmanteaux; portofolio tipe tas kerja; rangka payung atau payung matahari; rangka tas tangan; ransel; ransel [tas
sekolah Jepang]; ransel di kastor; ransel hiking; ransel kanvas; ransel kecil; ransel kecil (daypack); ransel pendaki gunung;
ransel sekolah; ransel untuk membawa bayi; ransel untuk pendaki gunung; ransel yang menggunakan tali dengan sistem
serut; rantai dompet; sabuk bahu (tali pengikat) dari kulit atau dari kulit imitasi; sabuk bahu dari kulit; sabuk kulit; sabuk pelana;
salib kulit, selain perhiasan; sanggurdi; sanggurdi logam; sarung bepergian dari kulit; sarung khusus yang disesuaikan untuk
membawa tongkat lipat; sarung mebel dari kulit atau dari kulit imitasi; sarung untuk papan selancar angin; selimut kuda;
selimut pelana; sepatu anjing; sepatu bot anjing; sepatu bot kuda; sepatu kuda; sepatu kuda dari logam; sepatu kuda plastik;
sepatu kuda, bukan dari logam; shingen-bukuro [Kantong utilitas Jepang]; snoods for dogs [pakaian untuk hewan]; snoods for
pets [pakaian untuk hewan]; spring casing dari kulit; stud dari kulit; tag bagasi [leatherware]; tag tas golf dari kulit; tali bahu; tali
bahu dari kulit; tali dagu, dari kulit; tali jalu; tali kekang; tali kekang dari kulit imitasi; tali kekang kulit; tali kendali kuda; tali kulit;
tali kulit [sadel]; tali kulit serbaguna; tali leher kuda; tali pengekang untuk anjing; tali pengekang untuk ternak; tali pengikat; tali
pengikat dari kulit; tali pengikat koper; tali pengikat untuk kucing; tali pengikat untuk kuda; tali pengikat untuk unta; tali
penyandang dari kulit; tali untuk bagasi; tali untuk dompet [tas]; tali untuk dompet koin; tali untuk melatih anjing; tali untuk
melatih hewan; tali untuk melatih kuda; tali untuk peralatan tentara; tali untuk sepatu roda; tali yang bisa dikunci untuk bagasi;
tali yang terbuat dari kulit imitasi; tas; tas (trunk) bepergian; tas *; tas Gladstone (koper); tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
kemasan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk kemasan barang dagangan; tas [amplop, kantong] dari kulit, untuk
pengemasan; tas [bukan dari logam mulia]; tas akhir pekan; tas alat dijual kosong; tas alat kulit, kosong; tas alat, kosong; tas
alat, kosong, untuk sepeda motor; tas anti air untuk olahraga air; tas bahu untuk digunakan oleh anak-anak; tas barel; tas
belanja; tas belanja beroda; tas belanja dengan roda terpasang; tas belanja kanvas; tas belanja kulit; tas belanja pakai ulang;
tas belanja tekstil; tas bepergian; tas bepergian [leatherware]; tas berburu olahragawan; tas beroda; tas berpergian; tas
bersabuk; tas besar yang digunakan untuk membawa sejumlah barang; tas buku; tas buku sekolah; tas crossbody; tas cukur
dijual kosong; tas dan dompet kulit; tas dan tas untuk pakaian olahraga; tas dari logam mulia; tas dengan teknologi
pemblokiran RFID; tas fleksibel untuk pakaian; tas garmen untuk perjalanan; tas garmen untuk perjalanan yang terbuat dari
kulit; tas genggam; tas gimnastik; tas haversack; tas hidung [tas pakan]; tas hiking; tas holdalls untuk pakaian olahraga; tas
jala rantai; tas jala untuk belanja; tas jinjing; tas jinjing belanjaan; tas jinjing dan ransel; tas jinjing serba guna; tas jinjing
serbaguna; tas jinjing untuk membawa pakaian; tas jinjing untuk membawa pakaian untuk perjalanan; tas jinjing untuk
membawa pakaian yang dilengkapi dengan troli; tas kantor; tas kantor [barang kulit]; tas kantor terbuat dari kulit; tas kartu; tas
kecil (tas) anti air; tas kecil dari kulit; tas kecil penyimpan surat dan dokumen; tas kecil untuk pria; tas kerja; tas kosmetik dijual
kosong; tas kotak rias; tas kulit; tas kulit imitasi; tas kulit sekolah bersabuk; tas kulit, koper, dan dompet; tas kunci; tas kurir; tas
lipat; tas make-up; tas make-up dijual kosong; tas malam; tas mandi untuk wadah rias, tidak dipasang; tas multiguna, tas
kantor, kantong untuk membawa-bawa, dompet saku, dompet [purses], dompet kunci, dompet kartu, tag untuk koper, tas
tangan; tas musik; tas olahraga; tas olahraga serba guna; tas organizer utk keperluan kosmetik kosong; tas pakaian untuk
bepergian; tas pakaian untuk berpergian; tas pakan untuk hewan; tas pantai; tas pendakian gunung dan tongkat pendakian
gunung; tas penyusun barang-barang perawatan pribadi untuk bepergian; tas peralatan; tas perhiasan dari bahan tekstil
[kosong]; tas perjalanan; tas perlengkapan mandi dijual kosong; tas permainan [aksesoris berburu]; tas pinggang; tas pinggul;
tas plastik; tas popok; tas pullman; tas pundak; tas punggung yang didesain untuk melindungi tulang belakang; tas rajut; tas
rajutan; tas rajutan, bukan dari logam mulia; tas santai; tas sekolah; tas sekolah bersabuk dari kulit; tas sekolah dan tas
sekolah bersabuk dari kulit; tas selempang; tas selempang untuk menggendong bayi; tas seluncur es; tas sepatu untuk
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perjalanan; tas serut; tas spons; tas surat; tas suvenir; tas tangan; tas tangan fashion; tas tangan kecil (evening bags) yang
terbuat dari kulit dan kain; tas tangan kecil (tas tangan); tas tangan pria; tas tangan untuk wanita; tas tangan wanita; tas
tangan yang terbuat dari kulit imitasi; tas travel; tas travel dengan pesawat terbang; tas travel terbuat dari bahan plastik; tas
troli; tas troli olahraga bersifat umum; tas uang; tas untuk bepergian; tas untuk berkemah; tas untuk kemasan terbuat dari kulit;
tas untuk membawa barang; tas untuk membawa dokumen; tas untuk membawa hewan; tas untuk membawa mainan; tas
untuk membawa sepatu; tas untuk olahraga; tas untuk pakaian olahraga; tas untuk payung; tas untuk pendaki; tas untuk
penerbangan; tas wanita; tas wol; tas wol untuk perjalanan; tas, dari kulit, untuk kemasan; tas-tas kantor; tas-tas kecantikan
yang dijual kosong; tefillin [satu set kotak kulit hitam kecil berisi gulungan perkamen bertuliskan ayat-ayat dari kitab suci];
tempat (pelindung) kartu kredit; tempat alat musik; tempat cek [leatherware]; tempat cek berbentuk (bersifat) dompet; tempat
dasi untuk berpergian; tempat dokumen bisnis; tempat kartu (barang kulit); tempat kartu bisnis (dompet); tempat kartu kredit
[dompet] menggabungkan teknologi pemblokiran RFID; tempat kartu kredit berupa dompet; tempat kartu kredit dari kulit;
tempat kartu kredit dari kulit imitasi; tempat kartu kredit menggabungkan teknologi RFID blocking; tempat kartu nama; tempat
kartu panggilan; tempat kartu telpon (dompet); tempat kartu, yaitu, tempat kartu bisnis, tempat kartu kredit dan tempat kartu
panggilan.; tempat kosmetik dijual kosong; tempat kunci dari kulit atau kulit imitasi; tempat kunci dari kulit dan kulit; tempat
label bagasi; tempat label bagasi [barang dari kulit]; tempat lipstick dari kulit; tempat tiket dari kulit; tips yang khusus
disesuaikan untuk tongkat jalan dan tongkat hiking; tongkat; tongkat berkuda; tongkat berujung besi untuk pendakian gunung;
tongkat gunung; tongkat hiking; tongkat jalan; tongkat jalan di daerah berair; tongkat joki; tongkat lipat; tongkat payung;
tongkat rotan; topeng terbang untuk binatang; topeng terbang untuk kuda; train case (tas); ujung tongkat yang diadaptasi
untuk tongkat jalan; ujung tongkat yang diadaptasi untuk tongkat jalan ditempat berair; ujung tongkat yang diadaptasi untuk
tongkat mendaki gunung; wadah kain roll-up untuk alat-alat tangan; wadah kosmetik kotak untuk lipstik dan krim dijual kosong;
wadah pengemasan industri dari kulit; wadah untuk bepergian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:16:46
540   EtiketDID2022067950

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kramat Kwitang II Ujung No.32 RT.003 RW.006 Kelurahan Kwitang Kecamatan
Senen Jakarta Pusat, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10420

Elin Herliana

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ELWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau, Hitam, Abu-abu, Kuning, Krem, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik talas; Siomay; keripik pisang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:18:23
540   EtiketJID2022067952

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cikini III No. 80, Kelurahan Cikini, Kecamatan Menteng, Kota Administrasi Jakarta
Pusat, DKI Jakarta, 10330

PT ROTARYANA ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HBS Store
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Very dark grayish green
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical

atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial 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 penjualan ritel produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan
evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi perdagangan online;
perdagangan online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:19:14
540   EtiketJID2022067953

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jati Kulon No. 456 RT.003 RW.004, Kelurahan Jati Kulon, Kecamatan Jati,
Kabupaten Kudus - Jawa Tengah, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, 59347

CV ASFARINA KARYA UTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ASFARINA KARYA UTAMA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Hitam, Hijau, Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Pendidikan; Jasa pelatihan; Jasa pendidikan secara online; Jasa penerbitan buku, terbitan berkala, surat kabar,

buletin, manual, blog, jurnal, dan publikasi lainnya; Layanan manajemen acara [organisasi pendidikan, hiburan, olahraga atau
acara budaya]; Layanan pendidikan; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran di tingkat pra-taman kanak-kanak dan
taman kanak-kanak; Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar dan lokakarya di bidang pengetahuan
umum mengenai keterampilan hidup, pegawai, pembelajaran seumur hidup, keterampilan pelajaran, persiapan ujian dan hobi;
Layanan pendidikan dan layanan pengajaran, yaitu, kelas, seminar, dan lokakarya di bidang pengetahuan umum mengenai
keterampilan berburu pekerjaan, dan persiapan ujian kualifikasi; Layanan pendidikan lanjutan; Penerbitan buku dan jurnal
teknis, sastra artistik; Penerbitan buku, majalah; Pengajaran pendidikan; Penyediaan dari jasa pendidikan anak-anak melalui
kelompok bermain; Penyediaan kursus pendidikan; Penyediaan ujian pendidikan; Sekolah; informasi yang berkaitan dengan
pendidikan atau hiburan yang disediakan secara online atau melalui televisi, broadband dan komunikasi nirkabel; informasi
yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan, disediakan secara online dari basis data komputer atau Internet atau melalui
program televisi atau radio; jasa pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA); jasa pendidikan Sekolah Menengah Pertama
(SMP); jasa pendidikan sekolah dasar (SD); jasa-jasa penerbitan buku; layanan pelatihan pendidikan komputer; layanan
pendidikan dan pelatihan pendidikan tinggi, akademik, linguistik dan kejuruan; layanan pendidikan disediakan oleh perguruan
tinggi; layanan pendidikan yang disediakan oleh akademi; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah korespondensi
bisnis; layanan pendidikan yang disediakan oleh sekolah menengah atas; layanan pendidikan yang disediakan oleh
universitas; layanan pendidikan, pelatihan dan hiburan; layanan pendidikan, yaitu penerbitan buku, artikel, dan makalah teknis
di bidang piranti keras dan piranti lunak komputer; melakukan acara pendidikan; melakukan kursus pelatihan; melakukan
kursus pendidikan; melakukan kursus pengajaran, pendidikan dan pelatihan; pendidikan yang lebih tinggi; pendidikan,
pengajaran dan pelatihan; penerbitan buku; penerbitan buku audio; penerbitan buku dan majalah elektronik secara online;
penerbitan buku elektronik dan majalah online; penerbitan buku pelajaran; penerbitan buku pelajaran sekolah; penerbitan buku
secara multimedia; penerbitan buku, publikasi berkala, majalah, surat kabar, dan buletin; pengujian pendidikan; penyebaran
materi pendidikan; penyelenggaraan forum pendidikan secara langsung; penyelenggaraan konferensi pendidikan;
penyelenggaraan seminar pendidikan; persiapan kursus dan ujian pendidikan; produksi materi pendidikan dan pengajaran;
publikasi bahan/materi pendidikan, yaitu, penerbitan buku, jurnal, berita berkala, dan publikasi elektronik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:19:45
540   EtiketDID2022067955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Telesonic Dalam, Jalan Raya Serang Km. 8, Kadu Jaya, Curug, Tangerang,
Banten 15810, Kabupaten Tangerang, Banten, 15810

PT. INDO PORCELAIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Ratu Santi Ermawati, S.T.
Asiamark  Graha DLA, 2nd Floor Suite 06, Jalan Otto Iskandar Dinata No. 392,
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CLAYO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Tua dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat memasak yang menggunakan uap (bukan listrik); Alat pembersih dan peralatan cuci (selain listrik); Alat penyuguh

kopi dan teh (Bukan dari logam mulia); Alat untuk menghias kue atau meratakan krim pada kue; Alat untuk pengolahan
makanan dan Minuman untuk keperluan rumah tangga (tidak memakai listrik); Bak mandi plastik yang dapat dipindah untuk
hewan peliharaan; Barang pecah belah; Botol gelas; Botol kaca (wadah); Botol termos untuk air dingin; Cangkir kopi dan
cawan; Diffuser aromaterapi elektrik dan non-elektrik; Diffuser minyak esensial; Diffuser minyak esensial elektrik; Dispenser air
minum elektrik untuk hewan peliharaan; Dispenser untuk kertas toilet; Garpu saji dari plastik; Gelas; Gotoku [trivets untuk
pemanas arang Jepang untuk keperluan rumah tangga]; Guci dapur [bukan dari logam mulia]; Insulated bags for carrying food
items; Juicer, non-listrik; Kaleng/kotak kecil khusus untuk menyimpan teh; Kantung teh; Keranjang yang terbuat dari anyaman,
logam, kain untuk keperluan rumah tangga; Kotak dari gelas; Kotak dingin portabel bukan listrik; Kotak makanan; Kristal
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(Barang pecah belah); Kyusu [teko gaya Jepang], bukan dari logam mulia; Lap smartphone kering sebagai aksesori
smartphone; Mandarin [saringan]; Mangkok; Mug keramik; tempat bumbu, untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir;
wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik; kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons
mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan
dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Mug untuk teh dan kopi; Nampan untuk keperluan rumah tangga; Oven
Belanda; Panci anti lengket (Teflon); Panci dan wajan masak [non-listrik]; Panci keramik bertangkai; Parutan (alat rumah
tangga); Pegangan lengan isolasi untuk kaleng minuman dan botol; Pembersih debu; Pembuat kopi non-listrik;
Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Pendingin listrik non-listrik; Penekan kopi; Pengaduk untuk air bak mandi air panas
(yukakibo); Pengki; Penopang Pisau di meja; Penopang pisau; Peralatan dan wadah untuk rumah tangga; Peralatan makan
dari keramik; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga; Peralatan masak;
Perangkat minuman teh [alat makan]; Perangkat yang digunakan di bar, yaitu alat pembuka botol, pengocok koktail, dekanter,
wadah botol wine, alat pembuka botol wine, alat pendingin untuk wine bukan listrik; Perendam daun teh non-elektrik, poci teh;
Periuk  (pot) panas bukan dipanaskan listrik; Perlengkapan memasak yang dapat dibawa-bawa untuk penggunaan di luar
rumah; Piring; Poci; Pot tanah liat untuk menyiapkan obat-obatan (bukan listrik); Pot teh non-listrik; Rak Piring; Ringkok
(Mangkok); Sapu lantai; Saringan Kopi, bukan listrik; Saringan dan pembuat teh; Sarung tangan untuk memasak; Sedotan
Lipat; Sedotan minum dari plastik; Sendok saji; Sendok-sendok masak; Sikat pembersih sedotan; Spatula; Spons gosok untuk
mencuci piring; Spons untuk keperluan rumah tangga; Tabung teh; Talenan; Tas dan wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman untuk penggunaan rumah tangga; Tas penyimpanan makanan dan minuman; Tatakan; Tatakan gelas, bukan dari
kertas; Teko teh; Tempat kertas toilet; Tempat untuk keperluan pembersih badan; Tempat/wadah sayur; Tepas Untuk
Keperluan dapur; Termos air; Toples untuk makanan hewan peliharaan; Tumbler [gelas minum]; Tutup botol galon air; Tutup
gelas; Ulekan; Wadah botol kecil; Wadah botol kecil dari logam mulia; Wadah kemasan industri dari kaca atau porselin;
Wadah minuman (tumblers); Wadah tisu; Wadah untuk Menyimpan buah-buahan; Wadah untuk keperluan rumah tangga,
dapur dan memasak; Wadah untuk menampung dan mengeluarkan (dispensing) sediaan-sediaan perawatan kulit dan
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik dan rumah tangga; Wadah untuk menu tambahan terutama terdiri dari daging,
ikan, unggas/sayuran; Wadah/tempat penyimpan benang pembersih gigi; Wadah perlengkapan mandi terpasang; Wajan anti
lengket; Wajan ceper (peralatan masak); alas piring dari bambu; alas piring dari gabus; alas piring dari karet; alas piring dari
kulit; alas piring dari logam; alas piring dari plastik bukan pengganti tekstil; alas piring, bukan dari kertas atau tekstil; alas-alas
yang tidak lengket untuk memasak pada kisi-kisi/grill pemanggang untuk digunakan pada kisi-kisi/grill pemanggang; alat air
untuk membersihkan gigi dan gusi; alat alat kebersihan rumah tangga; alat dapur yang dioperasikan dengan tangan untuk
mencacah makanan; alat masak bukan listrik; alat memasak dengan tekanan uap, bukan listrik, untuk memasak; alat
pengepel; alat penghapus debu, non-listrik; alat penghilang bau untuk penggunaan pribadi; alat penguap untuk parfum,
kosong; alat penguap yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; alat penyemprotan; alat penyiram
untuk menyiram bunga dan tanaman; alat untuk membersihkan gigi dan gusi menggunakan air bertekanan tinggi untuk
digunakan di rumah; alat untuk memoles lilin, non-listrik; alat untuk raclette, non-listrik; alu kayu untuk penggunaan dapur; alu
untuk penggunaan dapur; ampul gelas untuk pengobatan, kosongkan; arca [patung-patung] dari porselen, keramik, tembikar
atau kaca; artikel untuk keperluan pembersihan; aspergillum bukan dari logam mulia; aspergillum dari logam mulia; atomizers
untuk keperluan rumah tangga; atomizers yang dioperasikan dengan tangan untuk keperluan rumah tangga; ayakan untuk
keperluan rumah tangga; bagian atas kue dari keramik; bagian atas kue dari porselen; bahan polishing untuk membuat
mengkilap, kecuali preparasi, kertas dan batu; bahan reflektif terbuat dari kaca untuk menangkap cahaya; bahan tebal untuk
memegang wadah panas; baki keperluan rumah tangga; baki kertas, untuk keperluan rumah tangga; baki kompos untuk
keperluan rumah tangga; baki pemutih gigi [wadah] untuk digunakan di rumah; baki penyajian; baki peralatan makan; baki
untuk keperluan rumah tangga; baki untuk keperluan rumah tangga, dari logam mulia; bantalan abrasif untuk keperluan dapur;
bantalan abrasif untuk keperluan dapur atau rumah tangga; bantalan liner sekali pakai disesuaikan untuk kotak kotoran
hewan; barang pecah belah dari tanah; barang pecah belah, porselen dan gerabah; barang porselen; barang-barang
keperluan kamar mandi; baskom [wadah]; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi); baskom cuci
[mangkok, bukan bagian dari instalasi sanitasi]; baskom tembikar; baskom yang tidak menjadi bagian dari instalasi sanitasi;
baster untuk penggunaan dapur; basting sendok [peralatan memasak]; bejana keramik; benda-benda dekoratif [ornamen]
terbuat dari keramik; benda-benda dekoratif [ornamen] terbuat dari porselen; bertengger untuk sangkar burung; bingkai untuk
mengeringkan dan mempertahankan bentuk item pakaian; blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga;
blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan
makanan; botol; botol air; botol air stainless steel yang dapat digunakan kembali; botol kaca [wadah]; botol minum; cangkir;
cangkir 3D-polycapsule biodegradable; cangkir buah; cangkir dapat digunakan kembali; cangkir demi logam mulia; cangkir
dinding ganda dengan tutup dan sedotan; cangkir kopi; cangkir minum; cangkir telur, bukan dari logam mulia; cangkir terisolasi
stainless steel isi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; cangkir terisolasi stainless steel yang dapat diisi ulang
dengan charger ponsel bawaan; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa
kontak; cangkir yang dapat digunakan kembali dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang tunai; casserole
[piring]; cat kotak ember; cawan; celengan logam mulia; celengan, bukan dari logam mulia; ceret bersiul; ceret teh, non-listrik;
cetakan [peralatan dapur]; cetakan kue; cetakan masakan; chawan [mangkuk nasi Jepang]; coaster dari logam mulia; cosies
teh; dekorasi porselen untuk kue; demijohns; diffuser minyak aromatik, selain reed diffusers; dispenser kertas toilet; dispenser
minuman portabel [wadah]; dispenser pompa untuk keperluan rumah tangga; dispenser pribadi untuk pil atau kapsul untuk
keperluan rumah tangga; dispenser sabun; dispenser serbet untuk keperluan rumah tangga; dispenser untuk losion, sampo,
kondisioner dan sabun mandi; dispenser untuk persiapan pembersihan; dispenser untuk sabun cair untuk keperluan rumah
tangga; dropper untuk keperluan rumah tangga; dusters furnitur; ekstraktor jus buah, non-listrik; ember; figur model [ornamen]
terbuat dari keramik; figur model [ornamen] terbuat dari porselen; fondues [peralatan memasak], non-listrik; frit [kaca tanah
yang digunakan dalam pembuatan kaca]; gagang sapu; gantungan baju pengeringan yang dirancang khusus untuk pakaian
khusus; garpu memasak; garpu ukiran; gelas; gelas (wadah); gelas kertas atau plastik; gelas minum yang dapat diisi ulang
dengan charger ponsel bawaan; gelas minuman; gelas pencampur [pengocok]; gelas plastik; guci porselen; guci porselen
untuk selai dan jeli; guci untuk penggunaan rumah tangga; guci*; guci, bukan dari logam mulia; hachi [mangkuk saji gaya
Jepang]; hewan model [ornamen] terbuat dari keramik; hewan model [ornamen] terbuat dari porselen; jack boot; jarum suntik
untuk keperluan kuliner; jubako [Sarang kotak makanan Jepang]; juicer jeruk; kabaret [nampan]; kabaret [nampan], bukan dari
logam mulia; kapal porselen domestik yang diinsulasi panas; kapal uap makanan, non-listrik; kapsul kopi ginseng resuable dari
plastik; kapsul teh plastik; karya seni dari porselen, gerabah atau gelas; karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta
atau kaca; karya seni yang terbuat dari keramik; karya seni yang terbuat dari porselen; kasing sumpit; kendi dari logam mulia;
kendi, bukan dari logam mulia; keramik untuk keperluan rumah tangga; keranjang bambu untuk keperluan rumah tangga;
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keranjang belanja anyaman untuk keperluan rumah tangga; keranjang belanja genggam plastik untuk keperluan rumah
tangga; keranjang belanja untuk keperluan rumah tangga; keranjang cucian untuk keperluan rumah tangga; keranjang piknik
yang dipasang, termasuk piring; keranjang untuk keperluan rumah tangga; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, bukan
dari logam; keranjang untuk penggunaan rumah tangga, dari logam; kolom piala porselen, keramik atau kaca; kontainer rumah
tangga; kotak gula bukan dari logam mulia; kotak jendela; kotak kue plastik untuk keperluan rumah tangga; kotak logam, untuk
mengeluarkan handuk kertas; kotak makan siang; kotak makan siang dari kertas; kotak makan siang yang terbuat dari logam;
kotak pil [bukan untuk keperluan medis]; kotak pil dari logam mulia untuk penggunaan pribadi; kotak pil untuk penggunaan
pribadi; kotak pil, bukan dari logam mulia, untuk penggunaan pribadi; kotak sabun; kotak tisu; kotak uang dari logam; kotak
uang yang terbuat dari logam mulia; kotak uang, bukan dari logam; kotak untuk mengeluarkan handuk kertas, untuk keperluan
rumah tangga; kotak-kotak kaca; kotedai [papan setrika gaya Jepang]; kristal [gelas]; kuali; kulit chamois untuk dibersihkan;
kyusu [teko gaya Jepang]; kyusu [teko gaya Jepang] dari logam mulia; labu terisolasi untuk keperluan rumah tangga; lantai
vas dari tanah liat; lap pembersih; lap pembersih dari bahan tekstil; lap pembersih untuk sekali pakai; lap sintetis chamois;
layar percikan untuk penggunaan dapur; lengan pengupas bawang putih non-listrik; mangkok kertas untuk memanggang;
mangkuk [baskom]; mangkuk berbasis pulp kertas biodegradable; mangkuk buah; mangkuk buah dari kaca; mangkuk dari
logam mulia; mangkuk gula, bukan dari logam mulia; mangkuk keramik; mangkuk sekali pakai; mangkuk untuk mencampur
bahan makanan; mangkuk yang terbuat dari kertas; mangkuk, bukan dari logam mulia; manik-manik kaca padat untuk
digunakan sebagai pengisi senyawa plastik dan karet; manik-manik penggiling keramik untuk digunakan dalam penggilingan
basah; manik-manik penggilingan kaca untuk digunakan dalam penggilingan basah; mashers makanan; meja centrepieces
[ornamen] terbuat dari keramik; meja centrepieces [ornamen] terbuat dari porselen; meja makan burung; meja putar untuk
menghidangkan makanan; memasak kantong mesh, selain untuk microwave; membersihkan spons; membilas mangkuk;
membungkus dengan isolasi termal untuk kaleng agar isinya tetap panas atau dingin; menanam mangkuk; mencuci tas, pas,
untuk membawa perlengkapan mandi; menggosok spons; menuang dan menuangkan semburan untuk keperluan rumah
tangga; menuangkan cerat untuk keperluan rumah tangga; menuangkan semburan; menyimpan guci; mesin mie, dioperasikan
dengan tangan; mesin pemotong daging, untuk keperluan rumah tangga, non-listrik; minum gelas dari logam mulia; minum
gelas, bukan dari logam mulia; mixer dapur, non-listrik; muddlers buah; mug; mug dari logam mulia; mug keramik; mug
porselen; mug, bukan dari logam mulia; nampan saji dari logam mulia; nampan saji sekali pakai untuk keperluan rumah
tangga; nampan saji, bukan dari logam mulia; nampan untuk memanggang; ornamen akuarium dari porselen; ornamen cina;
ornamen kaca; ornamen keramik; ornamen kristal; ornamen liburan dari keramik, selain ornamen pohon; ornamen liburan dari
porselen, selain ornamen pohon; ornamen porselen; ornamen yang terbuat dari cina; ornamen yang terbuat dari kaca;
ornamen yang terbuat dari keramik; ornamen yang terbuat dari porselen; panci; panci dan wajan masak, non-listrik; panci dan
wajan untuk masak; panci dari timah; panci kaca; panci masak; panci masak logam; panci masak, fondue set, peralatan
pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci menetes; panci mentega; panci muffin; panci pai; panci
panas, tidak dipanaskan dengan listrik; panci panggangan; panci wajan; panggangan [peralatan memasak]; papan cuci; papan
kaca atau keramik tegak lurus; papan kayu bakar; papan merek dari porselen atau kaca; papan nama dari porselen; papan
nama dari porselen atau kaca; papan pengering untuk kimono; papan roti; papan setrika; papan ukiran; parut keju untuk
keperluan rumah tangga; parut untuk penggunaan dapur; paten logam mulia; paten, bukan dari logam mulia; patung desktop
dari porselen, keramik, gerabah atau kaca; patung gerabah; patung hias yang terbuat dari porselen; patung kecil (arca kecil)
dari porselen; patung keramik; patung kristal; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta, gerabah, gelas atau porselen;
patung porselen; patung porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung religi dari porselen, keramik, gerabah atau
gelas; patung, patung dan karya seni dari porselen, keramik, gerabah, terra-cotta atau kaca; patung-patung [patung] dari
porselen, terra-cotta atau kaca; patung-patung keramik; patung-patung porselen; pecah belah; pegangan cangkir; pemanas
untuk botol susu, bukan listrik; pembakar dupa; pembuat es krim, selain pendingin sendiri; pembuat kopi gaya plunger, non-
listrik; pembuat kopi tetes, non-listrik; pembuat makanan; pembuat pasta non-listrik untuk keperluan rumah tangga; pembuat
pasta, dioperasikan dengan tangan; pembuat teh; pembuat teh dari logam mulia; pembuat teh, bukan dari logam mulia;
pembuka anggur; pembuka botol; pemegang kaca kamar mandi; pemegang untuk kantong plastik, untuk keperluan rumah
tangga; pemegang untuk talenan; pemeras buah, non-listrik; pemeras jeruk; pemeras jus; pemeras jus, non-listrik; pemeras
lemon; pemeras pel; pemisah kaki busa untuk digunakan dalam pedikur; pemisah telur, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; pemotong cookie [biskuit]; penanak nasi untuk digunakan dalam oven microwave; pencakar panci dan wajan;
pencakar panggangan [artikel pembersih]; pencakar untuk keperluan rumah tangga; pencapit makanan; pendingin [ember es];
pendingin anggur, non-listrik; pendingin kaviar [piring]; pendingin mentega; pendingin minuman portabel, non-listrik; pendingin
portable, bukan listrik; pendorong toilet; penekan bawang putih [peralatan dapur]; penekan bawang putih yang dioperasikan
dengan tangan [peralatan dapur]; penekan cookie; pengabut parfum, kosong; pengaduk koktail; pengaduk kopi; pengaduk
minuman; pengaduk plastik daur ulang untuk minuman; pengaduk plastik sekali pakai untuk minuman; pengaduk plastik yang
dapat digunakan kembali untuk minuman; pengayak [peralatan rumah tangga]; pengayak untuk penggunaan dapur;
pengepres buah, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; penggiling daging, dioperasikan dengan tangan; penggiling
daging, non-listrik; penggiling kopi, dioperasikan dengan tangan; penggiling kopi, non-listrik; penggiling lada, dioperasikan
dengan tangan; penggiling makanan, dioperasikan dengan tangan; penggiling untuk keperluan rumah tangga, dioperasikan
dengan tangan; penggiling, [peralatan dapur] yang dioperasikan dengan tangan; penggiling, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penggorengan dalam, non-listrik; penggosok kulit; penggosok panci; penggosok panci dari logam; penggulung sushi;
penghancur es, non-listrik; penghancur untuk penggunaan dapur, non-listrik; penghancur, non-listrik, untuk keperluan rumah
tangga; penghilang serat listrik; penghilang serat non-listrik; penghilang serat, listrik atau non-listrik; pengocok karpet menjadi
instrumen tangan; pengocok koktail; pengocok telur, non-listrik; pengupas bawang putih non-listrik; penutup kotak tisu;
penutup makanan; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali; penutup makanan silikon dapat digunakan kembali
untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; penutup papan setrika, berbentuk; penutup, bukan dari kertas, untuk pot bunga;
penutupan untuk tutup pot; penyangga botol; penyanggah handuk; penyapu karpet, non-listrik; penyapu untuk keperluan
rumah tangga; penyaring kopi, bukan dari kertas, menjadi bagian dari pembuat kopi non-listrik; penyaring kopi, non-listrik;
peralatan (alat makan); peralatan dan barang-barang berongga non logam, termasuk botol air, ketel non elektrik, peralatan
pembawa air untuk berkemah dan piknik serta nampan piknik dari logam; peralatan dan mesin pemoles, untuk keperluan
rumah tangga, non-listrik; peralatan dan wadah rumah tangga atau dapur; peralatan dan wadah untuk keperluan rumah
tangga dan dapur; peralatan dapur; peralatan dapur dari logam mulia; peralatan dapur, bukan dari logam mulia; peralatan
kosmetik dan toilet; peralatan makan keramik; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok,
bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk bayi dan anak-anak, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia;
peralatan makan untuk di meja, peralatan masak dan wadah; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, bukan dari
logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu dan sendok, dari logam mulia; peralatan makan, selain pisau, garpu, dan
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sendok; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan sendok;
peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan memasak, non-listrik; peralatan pembersih yang
dioperasikan secara manual; peralatan penghalau bau untuk keperluan pribadi; peralatan rumah tangga; peralatan rumah
tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia; peralatan toilet;
peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan rumah tangga; peralatan untuk
menghilangkan make-up; peti es portabel, non-listrik, untuk makanan dan minuman; piala; piala keramik; piala porselen; piala
porselen, keramik atau kaca; pilihan koktail; piring; piring berbasis bubur kertas biodegradable; piring dari bahan organik
(pelepah pinang); piring kaca; piring kaca berpola, bukan untuk bangunan; piring keramik untuk memanggang; piring kertas;
piring kue; piring meja; piring meja sekali pakai; piring meja, bukan dari logam mulia; piring memanggang; piring plastik; piring
sabun; piring saji; piring tahan microwave; piring tahan oven; piring teh; piring untuk digunakan dalam oven microwave; piring
untuk hidangan; piring untuk hors d'oeuvres; piring untuk mencegah susu mendidih; piring untuk minyak aromatik yang
menyebar; piring untuk pot bunga; piring yang aman untuk dicuci; piring, bukan dari logam mulia; piring, mangkuk dan gelas
berbasis pulp yang dapat terurai secara hayati; piring-piring melayani berjenjang; pispot; pitter ceri yang dioperasikan dengan
tangan; plak dari porselen, keramik, gerabah atau kaca; plak dinding terbuat dari kaca; plak dinding terbuat dari kristal; plak
dinding terbuat dari porselen; plat kaca untuk jendela mobil [produk setengah jadi]; plug-in diffusers untuk penolak nyamuk;
plunger untuk membersihkan saluran yang tersumbat; poci teh berdiri; pohon mug; pohon sepatu; pompa vakum untuk botol
anggur; porselen-porselen dan barang-barang tembikar; pot; pot bunga; pot bunga porselen; pot cukur; pot fondue, non-listrik;
pot keramik; pot mustard; pot pot [trivets]; pot tanah; pot tanaman hidroponik untuk berkebun di rumah; pot untuk memasak
nasi, bukan listrik; pot yang terbuat dari tanah liat; pressure cooker, non-listrik; prisma kristal dekoratif; rak bumbu; rak handuk
[perlengkapan kamar mandi]; rak mandi plastik [caddies]; rak pengeringan piring; sandal pengelupasan; sapu; saringan
[peralatan rumah tangga]; saringan anggur; saringan logam mulia; saringan teh; saringan teh dari logam mulia; saringan teh,
bukan dari logam mulia; saringan untuk keperluan rumah tangga; saringan untuk penggunaan dapur; saringan, bukan dari
logam mulia; sarung tangan abrasif untuk menggosok sayuran; sarung tangan abrasif untuk menggosok tubuh; sarung tangan
berkebun; sarung tangan cuci mobil; sarung tangan debu; sarung tangan grooming kucing; sarung tangan hewan; sarung
tangan karet sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan karet untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan
lateks untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan nitril
untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan oven; sarung tangan pemoles; sarung tangan pencuci piring; sarung tangan
pengelupasan; sarung tangan perawatan anjing; sarung tangan perawatan hewan peliharaan; sarung tangan perawatan kuda;
sarung tangan plastik sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan plastik untuk keperluan rumah tangga;
sarung tangan rumah tangga untuk keperluan pembersihan; sarung tangan rumah tangga untuk penggunaan umum; sarung
tangan sekali pakai untuk keperluan rumah tangga; sarung tangan untuk di dapur; sarung tangan untuk keperluan rumah
tangga; sarung tangan untuk memoles sepatu; sarung tangan untuk penggunaan rumah tangga; sarung-sarung tangan untuk
memanggang makanan/daging; saus madu; schooners [barang pecah belah]; sconce dinding non-listrik [tempat lilin]; scuttles
batubara; sedotan; sedotan kertas; sedotan untuk minum; sendok batubara untuk keperluan rumah tangga; sendok berlubang
[peralatan dapur]; sendok kayu [peralatan dapur]; sendok makanan anjing untuk keperluan rumah tangga; sendok pencampur
[peralatan dapur]; sendok pupuk untuk keperluan rumah tangga; sendok saji; sendok saji sekali pakai; sendok sayur [peralatan
meja makan]; sendok tepung untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk keperluan rumah tangga; sendok untuk
menyajikan anggur; sendok untuk pembuangan limbah hewan peliharaan untuk keperluan rumah tangga; sepon; sepon
penyemir sepatu dan kain; serat kaca untuk plastik penguat; serat kaca, selain untuk penggunaan tekstil; serat silika vitreous,
selain untuk penggunaan tekstil; serat sintetis untuk kuas; serbet untuk mencuci piring; seruling sampanye; server kopi, non-
listrik; server kopi, non-listrik, bukan dari logam mulia; server kopi, non-listrik, dari logam mulia; server makanan berjenjang;
server pie; servingware [kapal] untuk menyajikan minuman; servingware [piring] untuk menyajikan makanan; set demitasse
terdiri dari cangkir dan piring; set minyak dan cuka yang kejam, kosong; set mug; set panci masak; set pecah belah; set sikat
toilet; setrika wafel, bukan listrik; shamoji [Sendok gaya Jepang untuk nasi]; shower caddies; sifon soda; sikat; sikat alis; sikat
aplikasi warna rambut; sikat bak mandi; sikat botol; sikat bulu mata; sikat bulu mata, sisir dan pemisah; sikat cuci; sikat cuci
tahan asam yang digunakan untuk aplikasi asam ke kendaraan untuk tujuan pembersihan; sikat pembersih pot; sikat pencuci
piring; sikat rambut yang dipanaskan dengan listrik; sikat untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk membersihkan tangki dan
wadah; sikat untuk membersihkan untuk keperluan rumah tangga; sikat untuk pipa; sisa wol untuk membersihkan; sisir;
spatula untuk penggunaan dapur; spon mandi; spons abrasif untuk menggosok kulit; spons dapur; spons jala terbuat dari nilon
untuk membersihkan tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh; spons kosmetik; spons laut alami; spons loofah; spons lulur;
spons make-up; spons mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons pembersih wajah; spons
pijat; spons toilet; spons tubuh; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan atau menghapus make-up; spons
untuk menerapkan make-up; spons untuk menghapus make-up; spons untuk pembersih dan rumah tangga; spons wajah
untuk merias wajah; stand kue berjenjang; standar-standar (dudukan) garpu; stasiun umpan, kosong, untuk memberi makan
rodentisida kepada tikus; stoples bola kapas; stoples dan piring untuk lilin; stoples kaca [carboys]; stoples kaca pengawet
makanan; stoples kaca penyimpanan; stoples kaca untuk selai dan jeli; stoples kue; stoples lilin [pemegang]; stoples
penyimpanan; stoples permen; stoples rempah-rempah; stoples rempah-rempah porselen; stoples terisolasi; stoples untuk
memasak minyak, kosong; sumbat botol kaca; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol anggur;
sumbat gelas; sumpit; sumpit sekali pakai; suncatcher terbuat dari kaca; sup tureens; suribachi [mortir gerabah gaya Jepang];
surikogi [alu kayu gaya Jepang]; susun susu, dioperasikan dengan tangan; susun susu, non-listrik; table centrepieces
[ornamen] terbuat dari tembikar; table centrepieces [ornamen] terbuat dari terra-cotta; tabung gelas untuk keperluan rumah
tangga; tabung gelas untuk menyimpan rempah-rempah; tabung kaca untuk digunakan dalam membuat tanda-tanda; tag
decanter; tajines, non-listrik; talenan; talenan bambu; talenan dari kayu; talenan dari plastik; talenan kayu untuk penggunaan
dapur; talenan untuk dapur; tandu kemeja; tandu pakaian; tangki air untuk ikan hidup [indoor aquaria]; tangki akuarium dalam
ruangan; tankard, bukan dari logam mulia; tankards; taplak meja dari logam biasa; tar-brush, sudah lama ditangani; tas kain
tipis untuk digunakan dalam memasak; tas terisolasi untuk makanan atau minuman, untuk keperluan rumah tangga; tas toilet
terpasang; tatakan gelas; tatakan gelas anggur dari logam; tatakan gelas anggur dari logam mulia; tatakan gelas anggur dari
plastik tidak menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas dari logam; tatakan gelas, bukan dari kertas atau tekstil; teh caddies dari
logam mulia; teko; teko air; teko besar; teko dari logam mulia; teko kopi, non-listrik; teko non-listrik; teko, bukan dari logam
mulia; telur porselen; tempat (shakers) garam dan merica; tempat cuci untuk keperluan rumah tangga; tempat gelas; tempat
handuk pada kamar mandi; tempat kertas toilet; tempat kotak jus; tempat kotak jus dari plastik; tempat mandi bayi, dapat
dipindah; tempat roti; tempat sabun; tempat sampah; tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah
tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga; tempat serbet; tempat sumpit; tempat telur plastik untuk keperluan
rumah tangga; tempat tissue; tempat tusuk gigi; tempat untuk roti; tempatkan tikar kayu; terakota (campuran tanah liat dan
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pasir) atau gelas; terarium dalam ruangan [penanaman tanaman]; terarium dalam ruangan [vivarium]; terarium dalam ruangan
untuk hewan atau serangga; terarium dalam ruangan untuk serangga; terarium indoor untuk hewan; termos  *; termos dari
logam mulia; termos minum; termos nasi; termos pinggul; termos terisolasi termal; termos terisolasi termal untuk keperluan
rumah tangga; termos, bukan dari logam mulia; terraria dalam ruangan; tetesan kopi non-listrik untuk menyeduh kopi; tetsubin
[ceret besi cor Jepang], non-listrik; tikar kue silikon; tikar plastik untuk gelas minum, bukan pengganti tekstil; tikar sushi
bergulir; tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; tips dan tabung dekorasi
kue; tiriskan botol susu; tokkuri [botol melayani sake]; tokoh model [ornamen] terbuat dari tembikar; tong sampah; tongkat
aplikator untuk merias wajah; tongkat gigi untuk penggunaan pribadi; tongkat koktail; tongkat semprotan untuk selang taman;
toples; toples dapur; toples gerabah untuk macet dan jeli; toples penyimpanan makanan; toples plastik untuk keperluan rumah
tangga; toples plastik untuk selai dan jeli; toples tembikar; toples untuk selai dan jeli; trivets [peralatan meja]; tudung saji;
tumbuk kentang; tumbuk sayuran; turner barbekyu; turners [peralatan dapur]; tusuk gigi; tusuk gigi rasa; tusuk gigi, tempat
sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tusuk sate masak,
bukan dari logam; tusuk sate memasak; tusuk sate memasak dari logam; tutup kaca untuk wadah kemasan industri; tutup
panci; tutup penggorengan; tutup plastik untuk pot tanaman; tutup sekali pakai untuk wadah rumah tangga; tutup silikon yang
dapat digunakan kembali untuk mangkuk, panci, wajan dan cangkir; tutup terisolasi untuk piring dan piring; tutup wadah dibuat
untuk keperluan rumah tangga atau dapur; ubin keramik dekoratif, tidak untuk digunakan sebagai bahan bangunan; ubin seni
mosaik yang terbuat dari kaca dan keramik, bukan untuk bangunan; ujung jari untuk perawatan gigi atau mulut; undangan
cetak terbuat dari kaca; usungan celana; usungan sarung tangan; usungan sepatu dari kayu; vas bunga; vas bunga dari logam
mulia; vas bunga ritual; vas bunga, bukan dari logam mulia; vas dari logam mulia; vas keramik; vas lantai; vas lantai batu; vas
lantai kaca; vas, bukan dari logam mulia; vivarium dalam ruangan; vivarium semut dalam ruangan; vivarium serangga dalam
ruangan; wadah berisolasi panas; wadah berisolasi panas untuk keperluan rumah tangga; wadah berisolasi panas untuk
minuman; wadah dapur; wadah dapur dari logam mulia; wadah dapur untuk nasi; wadah dapur untuk pasta; wadah dapur,
bukan dari logam mulia; wadah dari logam mulia untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah es; wadah hidangan
makanan; wadah kaca rumah tangga; wadah kompos untuk keperluan rumah tangga; wadah lotion, kosong, untuk keperluan
rumah tangga; wadah makanan dan minuman yang terbuat dari plastik (berbahan singkong) dan bio-plastik; wadah makanan
dari bahan organik (daun jati); wadah makanan dari bahan organik (pelepah pinang); wadah makanan dari foil; wadah
makanan untuk burung; wadah makanan untuk hewan peliharaan; wadah makanan untuk hewan ternak; wadah minum;
wadah minuman; wadah minuman berinsulasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa kontak; wadah minuman
berisolasi; wadah minuman terisolasi; wadah minuman terisolasi dengan chip cerdas bawaan untuk pembayaran tanpa uang
tunai; wadah minuman terisolasi yang dapat diisi ulang dengan charger ponsel bawaan; wadah minuman terisolasi yang dapat
diisi ulang dengan teknologi kontrol suhu elektronik; wadah penanam hidroponik untuk keperluan rumah tangga; wadah
pendingin untuk makanan yang mengandung cairan pertukangan; wadah penyimpan keperluan rumahtangga; wadah
penyimpan makanan; wadah penyimpanan rumah tangga plastik untuk sereal; wadah penyimpanan untuk rumah tangga dari
plastik; wadah peralatan dapur; wadah plastik portabel untuk keperluan rumah tangga dan dapur; wadah plastik rumah tangga
untuk menyimpan produk-produk kesehatan wanita; wadah plastik untuk keperluan rumah tangga; wadah plastik untuk
penggunaan dapur; wadah rumah tangga dari logam mulia; wadah rumah tangga portabel serba guna; wadah rumah tangga
untuk makanan; wadah rumah tangga untuk menyimpan makanan hewan; wadah rumah tangga yang bisa dikunci, bukan dari
logam, untuk makanan; wadah rumah tangga, bukan dari logam mulia; wadah sabun; wadah sikat gigi; wadah sisir; wadah
terisolasi termal untuk makanan; wadah terisolasi termal untuk makanan atau minuman; wadah terisolasi termal untuk
minuman; wadah terisolasi untuk kaleng minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah terisolasi untuk makanan atau
minuman, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk es, untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan kamar
mandi; wadah untuk keperluan rumah tangga; wadah untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah untuk menyiapkan,
menyimpan, menghangatkan dan menyajikan bahan makanan dan minuman, tidak termasuk dalam kelas lain; wadah untuk
rumah tangga dan dapur; wadah, bukan dari logam mulia, untuk keperluan rumah tangga atau dapur; wadah/kotak penyimpan
untuk sikat gigi; wajan; wajan ceper [peralatan memasak non-listrik]; wajan ceper non-listrik; wajan non-listrik; wan [mangkuk
sup gaya Jepang]; wastafel; waterer hewan peliharaan non-mekanis dalam sifat dispenser air dan cairan portabel untuk hewan
peliharaan; waterer hewan ternak yang diaktifkan; web fiberglass untuk konversi menjadi berbagai barang industri dan
konsumen; whisks, non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; wol baja; wol baja untuk membersihkan; wol kaca, selain untuk
isolasi; wol kawat baja; wol logam untuk dibersihkan; yunomi [Cangkir teh gaya Jepang]; zen [nampan atau dudukan makan
pribadi bergaya Jepang]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:19:49
540   EtiketJID2022067955

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP. PEMADAM JOGLO NO. 5 , JL. RAYA JOGLO NO.5 RT.010 RW.002,
JOGLO, KEMBANGAN, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11640

RIA PORJAYANTI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Dapoer Biba
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : COKLAT DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katering makanan dan minuman; jasa katering untuk penyediaan makanan dan minuman; jasa konsultasi di bidang

katering makanan dan minuman; katering makanan dan minuman; katering untuk penyediaan makanan dan minuman;
katering yang menyediakan makanan dan minuman===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:22:56
540   EtiketDID2022067958

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL Murdai Raya No 35 RT006/RW010, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10520

Kamarullah

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MURDAI COFFE
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 : ===minuman sediaan berbahan dasar kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:25:05
540   EtiketD102022067959

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: DUSUN TERONG DOWO, DESA TERONGDOWO, KEL. SUKORENO, KEC.
PRIGEN, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur

PT. TANTIRTA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: BAKARA + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Buah yang dibekukan; Buah-buahan yang dibekukan; bahan makanan yang dikeringkan atau dibekukan yang terbuat dari

buah-buahan dan sayuran segar; buah dan sayuran yang dibekukan, diawetkan, dikeringkan dan dimasak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:25:25
540   EtiketDID2022067960

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Duta Harapan Indah Blok UU No.22  RT/RW:008/002, Kapuk Muara, Penjaringan,
Jakarta Utara , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT RANJANI JAYA LESTARI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Handajani S.E, SH
Viila Tangerang Regency 1 Biok OA 2 No.28 Gebang Raya, Periuk, Tangerang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DOWER
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Agar-agar buah (gula-gula); Biskuit coklat; Biskuit kering; Biskuit petit-beurre; Biskuit renyah dengan Krim; Biskuit tipis

kering; Biskuit yang dilapisi cokelat; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa cappuccino; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa green tea;
Biskuit yang dilapisi cokelat rasa pisang; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa strawberry; Biskuit yang dilapisi cokelat rasa susu;
Cokelat dalam bentuk pralin; Coklat terbuat dari bahan campuran antara dark cokelat dan buah mangrove; Coklat, praline
yang diisi dan tidak diisi, permen; Ekstrak coklat; Es Konsumsi; Es krim buatan; Es krim dengan bahan dasar yoghurt; Es krim
novelties (bentuk genggam), yaitu, makanan penutup es krim; Es yang dapat dimakan terutama terdiri dari yogurt; Gula-gula
beku yang mengandung es krim; Gula-gula beku yang mengandung yoghurt; Gula-gula berisi krim (permen gula-gula); Gula-
gula kacang; Hasil produksi coklat; Karamel; Karamel gula-gula; Kembang gula beku; Makanan ringan berbahan dasar beras
[kembang gula]; Permen Asam; Permen Jahe; Permen Kristal bening; Permen Pastilles; Permen Pelega Tenggorokan;
Permen cokelat; Permen kenyal; Permen pedas; Permen stik; Permen susu; Produk gula-gula dan kembang gula; Produk kue
dan kembang gula; Taffy (gula-gula); Trufel coklat; Yogurt beku (es yang dapat dimakan); affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; almond berlapis permen; apel berlapis permen; bar energi dan makanan ringan berbahan dasar
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gandum dan cokelat; biskuit; biskuit asin; biskuit bawang; biskuit bebas gluten; biskuit buttermilk; biskuit gula; biskuit keju;
biskuit marshmallow berlapis cokelat yang mengandung toffee; biskuit mentega; biskuit-biskuit; buah (gula-gula); bubuk
cokelat untuk sediaan minuman berbasis cokelat; bubuk coklat; bubuk untuk membuat es krim; cokelat dan produk cokelat,
yaitu gula-gula cokelat, permen cokelat, cokelat batangan, olesan cokelat; cokelat yang mengandung susu; cokelat-cokelat
susu, kacang atau buah; coklat diisi; coklat instan; coklat setengah manis; es krim; es krim berbahan dasar yogurt, es krim
sebagai unsur utama; es krim buah; es krim dan produk es krim; es krim mochi; es krim sundae; es krim susu; es krim tanpa-
susu; es krim, sorbet dan es lainnya yang dapat dimakan; gelang permen; gula; gula karamel; gula permen karet; gula-gula
buah; gula-gula dingin; gula-gula termasuk permen karet bukan obat; hardtack [biskuit]; ice cream bars [gula-gula]; jeli buah
[gula-gula]; kalung permen; karamel [permen]; karamel berlapis cokelat; kembang gula; kembang gula beku berbahan dasar
almond; kembang gula beku berbahan dasar kelapa; kembang gula beku berbahan dasar sereal; keping cokelat; krim-krim
coklat; kue wafer berlapis cokelat; kue, biskuit, kue kering; lolipop [gula-gula]; makanan batang berenergi berbahan dasar
cokelat; marsmalow; minuman dari campuran espresso, es krim dan brownies; mitsumame [Makanan penutup Jepang yang
terdiri dari agar-agar, adzuki rebus dan buah-buahan dengan sirup]; pasta permen [kembang gula]; pastila [gula-gula]; pastilles
[gula-gula]; permen; permen batangan; permen bebas gula; permen berbasis pati; permen buah jelly; permen buah yang
lembut; permen butterscotch; permen cokelat yang mengandung pralin ; permen cokelat yang memiliki rasa pralin; permen
coklat; permen ginseng; permen ginseng merah; permen gula rebus; permen gula tanpa obat; permen jagung; permen kacang
lokus; permen kapas; permen karet; permen karet [gula-gula]; permen karet bebas gula [gula-gula]; permen karet kunyah;
permen karet kunyah bukan untuk keperluan medis; permen karet kunyah untuk menyegarkan nafas; permen karet tanpa
obat; permen mint untuk menyegarkan nafas; permen nougat; permen pelega tenggorokan; permen peppermint; permen rasa
buah-buahan; permen rasa mint; permen rebus; permen susu; permen tongkat; permen yang dibuat dengan karamel; permen
yang diperkaya kalsium; permen yang terbuat dari cokelat; permen yogurt beku; popcorn berlapis karamel; popcorn berlapis
permen; pralin terbuat dari cokelat cokelat dengan rasa mint di tengahnya; praline (permen); produk es krim; produk-produk
berbahan dasar cokelat; serbat [gula-gula]; sherbet fountains (permen); souffle coklat; stik jeli buah; sweetmeats [permen];
toffee (gula-gula); topping marshmallow; wafel mangkok berlapis cokelat; wafer es krim; yoghurt beku (es permen); yogurt
beku; yohkan [batangan pasta jeli manis]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:27:12
540   EtiketDID2022067961

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLOK CIBATU RT. 003 RW. 001 KEL. NAGARAKEMBANG - KEC. CINGAMBUL,
Kabupaten Majalengka, Jawa Barat

HERI HERDIANA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: IDARTWEARPROSVECK dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Celana; Celana jeans; Jaket Jeans; Pakaian; Pakaian Batik; Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita jeans; Sweater; T-shirt;

alas kaki; baju; baju batik; celana boxer; celana jeans untuk anak; celana kasual; celana panjang; celana pendek; dasi; jaket;
jas [pakaian]; kaos; kaos kaki; kaos t shirt; kebaya batik (pakaian); kemeja; pakaian anak-anak; pakaian jadi; pakaian untuk
olahraga; rompi; sarung tangan; sundresses; topi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:28:11
540   EtiketDID2022067962

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Lawu Tower, Jalan Gajah Mada No. 27 A, Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta
Barat, DKI Jakarta, 11140

PT ADI REKA MANDIRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: aime
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, Putih, dan Jingga
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi komputer untuk ponsel, tablet, dan perangkat serupa lainnya; Baterai ponsel (baterai isi ulang); Baterai untuk

telepon genggam; Earphone nirkabel; Monitor liquid crystal display [LCD] komputer; ODP (Optical Distribution Panel) berfungsi
sebagai tempat pengaman sambungan kabel optic sekaligus pemisah kabel; Ponsel dan tablet; Program aplikasi yang dapat
digunakan pada ponsel, smartphone, tablet, komputer dan perangkat serupa lainnya untuk manajemen aset Kekayaan
Intelektual; Pusat distribusi serat optik; Tablet elektronik dan perangkat PDA; Telepon Seluler; Telepon nirkabel; Telepon
seluler pintar; Televisi LED; aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions), bantalan earphone (earphone
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pads), dan kabel ekstensi earphone (earphone cases); aksesoris earphone, yaitu, bantal earphone (earphone cushions),
bantalan earphone (earphone pads), dan sarung earphone (earphone cases); baterai elektrik; baterai laptop; baterai lithium;
baterai untuk telepon genggam; e-reader; earphone nirkabel; handset telekomunikasi seluler; komputer seluler; modem;
monitor [perangkat keras komputer]; monitor liquid crystal display [LCD]; panel pengontrol distribusi optik pada tiang;
penyambung, sekrup, kawat kabel, kabel, pengisi daya, dok, stasiun dok dan adaptor elektronik dan listrik untuk digunakan
dengan komputer, telepon mobil, komputer genggam, peripheral komputer, perangkat elektronik mobil, perangkat elektronik
yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta perekam, televisi, set
top box; peralatan nirkabel; perangkat keras komputer; perangkat lunak untuk manajemen file dan perangkat lunak berbagi
file; perangkat telekomunikasi seluler; ponsel [perangkat telekomunikasi]; power distribution unit; program komputer dan
perangkat lunak untuk perangkat komunikasi, yaitu program dan perangkat lunak yang memungkinkan telekomunikasi/koneksi
lokal atau global antara perangkat elektronik konsumen, perangkat komunikasi nirkabel, base stasiun, dan/atau
peralatan/fasilitas telekomunikasi; remot kontrol untuk mengendalikan komputer, telepon mobil, perangkat elektronik mobil,
perangkat elektronik yang dapat dipakai, arloji pintar, kacamata pintar, earphone, headphone, pemutar video dan audio serta
perekam, televisi, set top box, speaker, amplifier, sistem home theater, dan sistem hiburan; router internet; smartphone
modular; telepon genggam; televisi, televisi LCD; unit pemrosesan pusat (CPU)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:28:29
540   EtiketJID2022067963

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Sentral Senayan II Lantai 16, Jalan Asia Afrika Nomor 8, Kelurahan Gelora,
Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10270

PT KARYA BIMASAKTI JAYA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PT Centralpertiwi Bahari
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, Biru Tua, Biru Muda dan Putih (Transparan)
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa grosir produk daging olahan; Jasa penjualan; Jasa perdagangan; Jasa perdagangan (trading) makanan laut

(seafood) dan daging; Jasa perdagangan besar (Distributor); Jasa toko penjual Makanan dan Minuman secara online; Toko
makanan online; Toko online di bidang makanan dan minuman; jasa pemasaran; jasa penjualan daging beku; jasa penjualan
hasil laut; jasa penjualan hasil laut (beku); jasa penjualan ikan; jasa penjualan makanan olahan hasil laut; jasa penjualan
secara online; jasa penyelenggaraan pameran untuk tujuan niaga atau iklan; pengaturan pameran dan acara untuk tujuan
komersial atau periklanan; promosi penjualan; toko online===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:29:27
540   EtiketJID2022067964

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cikini III No. 80. Cikini, Menteng , Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10330

PT ROTARYANA ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CoffeeTech.ID
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Dark yellow [Olive tone]
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical

atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial 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 penjualan ritel produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan
evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi perdagangan online;
perdagangan online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:32:58
540   EtiketDID2022067965

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Komplek Pergudangan Green Sedayu Bizpark Daan Mogot 10 no.16, Jl Daan Mogot
Raya km.18 RT.003. DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. AROMA DINAMIS SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: KIK
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HItam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Katrid isi ulang untuk rokok elektrik; Kotak rokok elektrik; Rokok elektrik; perencah, selain dari minyak esensial, untuk

digunakan  dalam rokok elektrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:34:37
540   EtiketDID2022067966

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Desa Tembok Banjaran RT.020/RW.003, Kel. Tembok Banjaran, Kec. Adiwerna,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah

KWEE HANDOKO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JAVAIR + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air mineral dan aerasi; Air minum kesehatan berakali; Air minuman mengandung oksigen; Bir; Minuman rasa sayuran;

Minuman yang terbuat dari air kelapa dan air kelapa muda; Minuman-minuman beraroma dan bercita rasa; Sirup konsentrat
atau serbuk yang digunakan dalam sediaan minuman buah; air dalam kemasan; air mineral dengan rasa; air minum; air
minum dalam kemasan; air minum dengan kandungan mineral; air minum dengan rasa; air minum dengan vitamin; air minum
suling; air soda; air tonik; bubuk untuk membuat minuman; jus buah; jus sayuran [minuman]; koktail, tanpa-alkohol; konsentrat
yang digunakan dalam sediaan minuman ringan; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar sayuran;
minuman berenergi; minuman berkarbonasi tanpa-alkohol; minuman cola; minuman isotonik; minuman jeli; minuman jeli
herbal, bukan untuk keperluan medis; minuman lidah buaya, tanpa-alkohol; minuman rasa buah; minuman ringan; minuman
sari kacang; minuman tanpa-alkohol; minuman yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; minuman, yaitu, air minum,
air minum dengan rasa, air mineral dan air soda dan minuman non-alkohol lainnya, yaitu, minuman ringan, minuman
penambah tenaga dan minuman untuk olah raga; sediaan untuk membuat minuman tanpa-alkohol; serbuk yang digunakan
dalam sediaan minuman ringan; sirup dan sediaan lain untuk membuat minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:37:56
540   EtiketDID2022067967

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Chase Plaza Lantai 9, Jalan Jenderal Sudirman Kaveling 21, Kel. Karet,
Kec. Setiabudi, Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12920

PT Bumi Amartha Teknologi Mandiri

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ARRA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hijau muda, biru, putih dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 9
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510 Uraian Barang/Jasa : ===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 pembelajaran mesin, permintaan data, dan analisa data; Perangkat lunak pembelajaran mesin; 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; Program komputer untuk digunakan dalam
pemrosesan data yang berhubungan dengan catatan keuangan; aplikasi  seluler untuk melaksanakan dan mencatat transaksi
keuangan; aplikasi seluler untuk menyediakan  otentikasi pihak dalam transaksi keuangan; aplikasi seluler untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak input computer; perangkat lunak komputer untuk perbankan,
keuangan, peminjaman dan pembayaran; perangkat lunak untuk digunakan dalam mendesain dan mengembangkan algoritma
pembelajaran mesin, jaringan saraf dalam, analisa data; perangkat lunak untuk memproses pembayaran elektronik ke dan dari
pihak lain; perangkat lunak untuk mengelola transaksi pembayaran dan pertukaran; perangkat lunak untuk menyediakan
sebuah platform keuangan elektronik yang memfasilitasi transaksi pembayaran dan transaksi keuangan melalui sebuah
jaringan komputer; perangkat lunak yang dapat diunduh yang memberikan informasi untuk digunakan dalam kaitannya dengan
uji tuntas kenali pelanggan Anda, informasi mengenai kepatuhan regulasi jasa keuangan, dan penilaian resiko korporasi;
piranti lunak analisis bisnis yang mengumpulkan dan menganalisa data untuk memfasilitasi pembuatan keputusan bisnis;
piranti lunak untuk memantau kelengkapan, pelaporan dan analisa keamanan informasi; platform perangkat lunak komputer
untuk manajemen keuangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:39:01
540   EtiketDID2022067968

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. LETKOL M. THOHIR, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, 78811
BAMBANG HERMAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TIRKANA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===air minum dalam kemasan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:39:38
540   EtiketDID2022067969

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 106dong 1203ho, 270, Misagangbyeonhangang-ro, Hanam-si, Gyeonggi-do, 12912
LEE JAEWOO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MUZ!MAK
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; cat kuku; dandan; enamel kuku; gel kuku; glitter kuku; kondisioner kuku;

kosmetik; kosmetik untuk kuku; krim kuku; krim tangan; kuku buatan dari logam mulia; kuku palsu; penghilang cat kuku;
perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; sampo; sediaan penguatan kuku; sediaan perawatan kuku kosmetik; stiker
nail art; tips kuku===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:41:38
540   EtiketDID2022067970

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Singgahan RT.05 RW.01, Singgahan, Kebonsari, Kabupaten Madiun, Jawa Timur
Rumbiati

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : A.Dil
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Hitam, Putih, Oranye, Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Keripik talas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:41:58
540   EtiketDID2022067971

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUM BTR BLOK R9 NO. 12A RT/RW 005/007 KEL. BURANGKENG KEC. SETU,
Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

TITIN SUWARNI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: winnerbell
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : ORANGE, HIJAU, PINK DAN BIRU
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Pakaian jadi untuk pria-wanita dan anak-anak===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:42:04
540   EtiketJID2022067972

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kalideres Permai Blok G-6/ 28, RT 005/ RW 014, Kel. Kalideres, Kec. Kalideres,
Jakarta Barat, DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta, 11840

Andre Aryatnie

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Go Piyama
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

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

lainnya.; Jasa toko pakaian eceran; Layanan ritel online yang berkaitan dengan pakaian dalam; Layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel online yang menampilan pakaian dalam wanita; Layanan toko ritel
online yang menampilkan pakaian dalam; Layanan toko ritel online yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan
toko ritel yang menampilkan pakaian dan aksesori terkait; Layanan toko ritel yang menampilkan pakaian tidur; Penjualan
pakaian,; Penjualan ritel dan penjualan secara online berupa pakaian, sepatu, topi, kaus kaki, ikat pinggang; Toko Pakaian
Jadi / konpeksi; Toko pakaian ritel; Toko tekstil dan pakaian; Toko yang menjual pakaian; jasa distributor grosir untuk pakaian;
jasa grosir untuk pakaian; 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 tekstil dan pakaian tidur, selimut, seprai, kain besar, sarung bantal, tirai tekstil, handuk, flanel, kain penutup, taplak
meja, penutup tempat tidur, penutup meja; jasa-jasa ritel dan grosir online terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-
parfum, perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tattoo, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas
tangan, dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki,
tutup kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; jasa-jasa ritel dan grosir yang disediakan melalui
perangkat lunak yang dapat diunduh termasuk aplikasi seluler terkait kosmetik-kosmetik, sabun-sabun, parfum-parfum,
perhiasan-perhiasan, alat tulis, produk-produk kertas, stiker tato, kulit dan imitasi kulit, tas-tas bepergian, tas-tas tangan,
dompet-dompet, dompet, tempat kunci, peralatan rumah tangga dan dapur, barang-barang tekstil, pakaian, alas kaki, tutup
kepala, pakaian dalam, pakaian renang, syal, lencana-lencana untuk dipakai, hiasan untuk rambut, permainan, mainan,
barang-barang mainan (playthings) atau untuk bermain dan barang olahraga; layanan distribusi di bidang pakaian; layanan
eceran atau grosir untuk pakaian; layanan iklan yang berkaitan dengan pakaian; layanan ritel disediakan oleh butik pakaian;
layanan ritel disediakan oleh toko pakaian; layanan ritel disediakan oleh toko pakaian diskon; layanan ritel online yang
berkaitan dengan pakaian; layanan ritel untuk pakaian; layanan ritel yang berkaitan dengan pakaian; layanan toko grosir dan
toko ritel yang menampilkan pakaian, alas kaki; layanan toko grosir online yang menampilkan pakaian; layanan toko ritel
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menampilkan pakaian; layanan toko ritel on-line yang menampilkan pakaian; toko grosir online dan layanan toko ritel online
yang menampilkan pakaian, alas kaki; toko ritel online dalam bidang pakaian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:42:46
540   EtiketJID2022067973

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cikini III No. 80. Cikini. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10330

PT ROTARYANA ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: P/C Part Cordoba + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Vivid red dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical

atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial 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 penjualan ritel produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan
evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi perdagangan online;
perdagangan online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:49:23
540   EtiketDID2022067975

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SESA EXPERIENCE Komp. Kostrad, Jl. Darma Putra Raya No.7, RT.2/RW.7, Kby.
Lama Sel., Kec. Kby. Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta
12240, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12240

PT ORGANIK SEHAT ALAMI (OSA)

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: brandfree
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : brandfree merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 21
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang pecah belah; Botol gelas; Diffuser aromaterapi elektrik dan non-elektrik; Diffuser elektrik untuk pewangi udara;

Diffuser minyak esensial; Diffuser minyak esensial elektrik; Gelas; Gelas minum dalam bentuk tumbler teh; Gelas, kotak
makan siang dan wadah makanan; Kotak dari gelas; Kristal (Barang pecah belah); Mangkok; Mug keramik; tempat bumbu,
untuk penggunaan rumah tangga; sisir; cangkir; wadah minum terbuat dari gelas dan plastik; sikat gigi listrik dan non-listrik;
kotak makan siang; piring; wadah sikat gigi; spons mandi; toilet kecil untuk anak-anak, semua barang di atas untuk anak-anak
dan berhubungan dengan dan/atau berkaitan dengan koleksi boneka dan/atau aksesoris boneka; Panci presto;
Pemotong/pisau biskuit/kue kecil; Peralatan makan, peralatan masak dan wadah untuk keperluan dapur atau rumah tangga;
Peralatan masak; Ringkok (Mangkok); Saringan dan pembuat teh; Sendok saji dari plastik; Sikat Maskara; Sikat gigi (manual
dan listrik); Sikat gigi, peralatan dan perkakas untuk kebersihan dan perawatan gigi, lidah dan gusi; Sikat pembersih lidah;
Sikat untuk membersihkan kaca pintu dan kaca jendela; Spons gosok; Spons gosok untuk mencuci piring; Spons untuk
keperluan rumah tangga; Spons untuk membersihkan instrumen medis; Talenan; Tumbler [gelas minum]; Tutup gelas; Wajan
ceper (peralatan masak); barang pecah belah, porselen dan gerabah; baskom cuci (mangkok, bukan bagian dari instalasi
sanitasi); blender makanan non-listrik, untuk keperluan rumah tangga; blender makanan, non-listrik; blender, non-listrik, untuk
keperluan rumah tangga; blender, non-listrik, untuk persiapan makanan; botol vakum; diffuser minyak aromatik, selain diffuser
buluh, listrik dan non-listrik; diffuser minyak aromatik, selain reed diffusers; dudukan sikat cukur; garpu saji; gelas (wadah);
gelas [kapal minum]; gelas [wadah minuman]; gelas kaca; gelas sikat gigi; kain penutup peralatan rumah tangga dan dapur;
kristal [gelas]; mangkok kertas untuk memanggang; mangkuk saji; minum gelas dari logam mulia; panci; panci dan wajan
untuk masak; panci masak, fondue set, peralatan pemanggang dan ceret non-listrik; panci masak, non-listrik; panci panggang;
panci pasta; panci penggorengan; panci rebus; patung kristal, porselen, keramik, terra cotta, gerabah, gelas atau porselen;
pembuat teh; pembuat teh dari logam mulia; pembuat teh, bukan dari logam mulia; peralatan makan untuk di meja, peralatan
masak dan wadah; peralatan masak [panci dan wajan]; peralatan masak dan peralatan makan, kecuali garpu, pisau, dan
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sendok; peralatan masak untuk digunakan dalam oven microwave; peralatan minum; peralatan rumah tangga; peralatan
rumah tangga dan dapur; peralatan rumah tangga dari logam mulia; peralatan rumah tangga, bukan dari logam mulia;
peralatan untuk barbekyu, yaitu, garpu, penjepit, pemutar; peralatan untuk keperluan kosmetik; peralatan untuk keperluan
rumah tangga; piring saji; piring untuk hidangan; piring-piring saji dari logam mulia; piring-piring saji, bukan dari logam mulia;
pompa vakum untuk botol anggur; reed diffusers menjadi perangkat untuk menyebar parfum, dijual kosong; sendok saji;
sendok saji sekali pakai; set panci masak; sikat; sikat alis; sikat bak mandi; sikat botol; sikat cukur; sikat gigi untuk bayi; sikat
kue; sikat kuku; sikat lantai; sikat pakaian; sikat pembersih wajah; sikat pencuci piring; sikat rambut; sikat toilet; sikat untuk
alas kaki; sikat untuk kuda perawatan; sikat untuk membersihkan alat musik; sikat untuk membersihkan komponen sepeda;
sikat untuk membersihkan peralatan golf; sikat untuk membersihkan roda mobil; sikat untuk sepatu; sisir dan spons; spons
abrasif untuk menggosok kulit; spons jala terbuat dari nilon untuk membersihkan tubuh; spons jala untuk menggosok tubuh;
spons lulur; spons make-up; spons mandi; spons mikrodermabrasi untuk penggunaan kosmetik; spons pel; spons pembersih
wajah; spons pijat; spons toilet; spons untuk memakai bedak; spons untuk menerapkan make-up; spons untuk pembersih dan
rumah tangga; spons wajah untuk merias wajah; sumbat botol vakum khusus disesuaikan untuk digunakan dengan botol
anggur; tatakan gelas; tatakan gelas dari bambu; tatakan gelas dari logam; tempat  sikat gigi; tempat gelas; tempat sampah;
tempat sampah daur ulang, bukan dari logam, untuk keperluan rumah tangga; tempat sampah untuk keperluan rumah tangga;
tikar untuk digunakan dalam mengeringkan dan mengeringkan peralatan masak dan gelas; toples dapur; tudung saji; tusuk
gigi, tempat sikat gigi dan tempat tusuk gigi, bukan terbuat dari logam, benang gigi, peralatan keperluan kamar mandi; tutup
panci; wadah/kotak penyimpan untuk sikat gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:54:32
540   EtiketDID2022067976

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pluit Murni VII/5, Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara
FADLI LINARDI

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 :

: CROWN
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CROWN = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 14
510 Uraian Barang/Jasa : ===Ban jam tangan; Jam-jam dinding elektronik dan jam-jam tangan; arloji; jam alarm; jam dinding; jam tangan; jam tangan

perhiasan; kotak arloji [bagian dari jam tangan]; kronograf [jam tangan]; tali jam tangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:54:45
540   EtiketJID2022067977

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Pertanian Kaliasin Dalam, RT/RW.027/005, Kel. Sedau, Kec. Singkawang
Selatan, Kota Singkawang, Kalimantan Barat

SUN VONNY, SST. PAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINGKAWANG DIMSUM CUISINE & GAMBAR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Karakter Tiongkok 點心 dibaca Dimsum dan 山口洋 dibaca Singkawang
591 Uraian Warna : Merah, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Kafetaria; Kantin; Kedai kopi; Restoran; Tempat makan yang menghidangkan

kudapan; Warung makan; katering makanan dan minuman; layanan restoran swalayan; pemesanan jasa katering; penyediaan
informasi yang berhubungan dengan restoran; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan layanan makanan dan
minuman===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:54:53
540   EtiketDID2022067978

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Taman Siswa No 6, Gunungketur, Pakualaman, Kota Yogyakarta, Daerah
Istimewa Yogyakarta, Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta

Lembaga Permasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mbah WIRO 378
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bakpia===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:56:52
540   EtiketJID2022067979

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cikini III No. 80. Cikini. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10330

PT ROTARYANA ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEVELOPART + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kombinasi warna Bright orange dan Dark orange [Brown tone]
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical

atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial 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 penjualan ritel produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan
evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi perdagangan online;
perdagangan online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 15:56:53
540   EtiketDID2022067980

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.SWASEMBADA TIMUR XXVI / 7 B RT.007/ RW.004 KELURAHAN KEBON
BAWANG, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14320

UMBAR SUJATMI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: sAe maWon
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Oranye, Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kue Bolu Kukus; Roti manis; donat; kue kering; kue putri salju===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:00:26
540   EtiketJID2022067982

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelapa Nias Raya Blok PA-3 No. 1, Kel. Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading,
Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14250

SARPIN SUKIDJAN
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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 :

: GownsSBoutique.id + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning emas, hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa perencanaan dan pengaturan upacara dan resepsi pernikahan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan perencanaan

dan pengaturan upacara pernikahan; jasa penyediaan informasi terkait dengan penyewaan pakaian; jasa penyewaan gaun;
jasa penyewaan gaun malam; jasa penyewaan jam tangan; jasa penyewaan pakaian; jasa penyewaan pakaian formal; jasa
penyewaan perhiasan; jasa penyewaan sepatu; jasa penyewaan tas tangan; jasa penyewaan topi; penyewaan gaun pesta===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:03:51
540   EtiketDID2022067983

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. TG. DUREN SELATAN V NO. 25, KEL. TANJUNG DUREN SELATAN, KEC.
GROGOL PETAMBURAN , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

SUYANTO

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 :

: POINT
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 32
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air Alkaline; Air botolan; Air minum terapi bio energi anti oksidan; Air oksigen; Jus buah atau sayuran; Jus sayuran yang

bernutrisi; Lemon (sirup); Minuman (air dengan kandungan vitamin); Minuman berbahan dasar kacang; Minuman buah atau
sayuran; Minuman jeruk nipis dan sereh; Minuman non-alkohol, yaitu, minuman bersoda, minuman berenergi, minuman
olahraga, dan minuman jus buah.; Minuman sari kedelai; Sari buah; Sari sayuran; Sediaan untuk membuat air mineral; Sirup
dan sediaan-sediaan lain untuk membuat minuman, sari buah, minuman sari buah, minuman sari sayuran, serbat, jus; Sirup,
konsentrat, dan bubuk untuk membuat air rasa, minuman hipotonik, isotonik dan hipertonik, minuman dan jus buah, minuman
energi dan minuman olahraga; air dalam kemasan; air kelapa [minuman]; air mineral [minuman]; air mineral aerasi; air mineral
bersoda; air mineral dari mata air, non obat; air mineral dengan rasa; air minum suling; esens (aroma) tanpa-alkohol dan
ekstrak buah untuk membuat minuman; esensi untuk membuat minuman; jus jeruk nipis (sirup); jus kurma madu; koktail buah,
tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar buah; minuman berbahan dasar madu tanpa-alkohol; minuman berbahan dasar
rumput laut; minuman berbahan dasar sayuran; minuman buah beku; minuman ekstrak kacang; minuman ekstrak sayuran;
minuman es buah; minuman isotonik; minuman jeli; minuman nata de coco; minuman non-obat mengandung nutrisi dan
vitamin tambahan (bukan untuk keperluan pengobatan); minuman rasa buah; minuman ringan; minuman ringan berbahan
dasar buah dengan aroma teh; minuman sirup buah dengan air; minuman tanpa-alkohol, selain pengganti susu; minuman
yang terdiri dari campuran jus buah dan sayuran; sari buah tanpa alkohol; serbat [minuman]; serbuk digunakan dalam
persiapan minuman berbahan dasar buah; sirup buah untuk membuat minuman; sirup malt untuk minuman; sirup untuk limun;
sirup untuk membuat minuman dengan rasa buah; smoothie (sari sayuran); smoothies [minuman buah-buahan non
alkohol]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:03:54
540   EtiketDID2022067984

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Banjar Dinas Umanyar , Bhuana Giri, Kabupaten Karangasem, Bali, 80861
I Putu Sumadhi

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: ZuperLax Fresh
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : ZuperLax Fresh, kata Lax artinya rileks atau santai
591 Uraian Warna : biru, kuning, silver, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===sediaan pembersihan untuk keperluan rumah tangga===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:05:56
540   EtiketDID2022067985

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: RUNGKUT INDUSTRI 1 NO. 21, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60292
PT CITRA NUTRINDO LANGGENG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: VALDOR
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===margarin; mentega putih; minyak goreng===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:06:19
540   EtiketJID2022067986

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cikini III No. 80. Cikini. Menteng, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta,
10330

PT ROTARYANA ENGINEERING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CAFEPARTS + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Abu-Abu
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk aksesoris barang-barang electrical

atau listrik dan barang-barang elektronik; Penjualan barang secara online atau offline, baik retail maupun grosir untuk produk
aksesoris gadget atau teknologi; jasa marketing melalui berbagai media, termasuk media online dan offline, transaksi
komersial 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 penjualan ritel produk garam kemasan
secara online maupun offline; jasa perdagangan secara online sehubungan dengan pelelangan elektronik dan menyediakan
evaluasi bisnis secara online sehubungan dengannya; jasa-jasa perdagangan online; jasa-jasa perdagangan online, yakni,
mengoperasikan pasar online untuk penjual dan pembeli barang dan/atau jasa; layanan perdagangan online yang terkait
dengan pengaturan pertukaran mata uang virtual dan transaksi cryptocurrency; mengatur transaksi perdagangan online;
perdagangan online; toko online dan offline untuk barang-barang elektronik.===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:06:48
540   EtiketDID2022067987

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cakung Cilincing Timur, Pergudangan Central Cakung Blok M No. 15, Kel.
Rorotan, Kec. Cilincing , Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta, 14140

PT. Oetama Husada Permai

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DERMASTORY Make your skin talk for you + Logo DS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Eksfoliator; Gel jerawat (kosmetik); Gel pelembab kulit; Gel pembersih kulit; Krim leher; Krim mata; Krim matahari (bukan

untuk pengunaan pengobatan); Krim untuk pijat; Krim wajah dan kulit; Larutan pembersih muka; Losion dan serum; Lotion kulit
kering (kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Pembersih make-up; Produk perawatan kecantikan; Produk perawatan
rambut; Sabun Mandi; Sampo rambut 3-in-1; Sediaan tabir surya; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan untuk
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menahan sinar matahari; Semprotan pelembab wajah; Serum jerawat; Serum pencerah (kosmetik); body lotion untuk
keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; dasar bedak
(kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); foundation cair; gel mandi; jel dan krim untuk mandi shower;
kit make-up; kondisioner kulit; krim; krim anti penuaan; krim anti-kerut; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim
kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim malam; krim pelembab; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit; krim
pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya; krim tangan; krim
tubuh; krim, losion dan gel penyamakan; losion; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion untuk perawatan tubuh; lulur; make-up
[kosmetik]; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
mata; masker tubuh; masker wajah; minyak esensial aromatik; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab wajah; pelindung terhadap sinar
matahari untuk wajah; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih wajah; pengelupas sel kulit (peel) wajah;
penghilang riasan mata; preparat pelembab [kosmetik]; produk perawatan rambut, yaitu sampo dan kondisioner; produk
perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sabun krim tubuh; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; scrub kaki;
scrub pengelupasan untuk tubuh; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan
kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah;
sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan menghapus make-up; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan kulit
anti-penuaan; sediaan perawatan matahari; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tubuh dan perawatan
kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum mata; serum rambut; serum wajah; susu pelembab tubuh; susu pembersih untuk perawatan kulit; toner kulit; toner
wajah; tonik rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:09:26
97441519 03/06/2022 US

540   EtiketDID2022067988

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 15418 Weir Street
Suite 333
Omaha, Nebraska 68137
United States

Exodus Movement, Inc.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Raden Prista Devina S.H.,
PT Mirandah Asia Indonesia  Sudirman Asia Indonesia Marein FI 10E Jalan Jenderal
Sudirman Kav 76-78  Setia Budi Kota Jakarta Selatan  Dki Jakarta  112910

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LOGO
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 9, 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Perangkat lunak yang dapat diunduh yaitu aplikasi seluler untuk digunakan dalam mengelola  portofolio  mata uang virtual

aset digital dan blockchain; aplikasi  seluler untuk melaksanakan dan mencatat transaksi keuangan; aplikasi  seluler yang
memfasilitasi kemampuan  pengguna  untuk melihat menganalisis merekam menyimpan memantau mengelola
memperdagangkan  dan menukar mata uang virtual aset digital dan blockchain; aplikasi seluler untuk digunakan  dalam
perdagangan keuangan pertukaran keuangan  dan mengakses informasi keuangan serta data dan tren pasar; aplikasi seluler
untuk membuat akun dan memelihara  serta mengelola  informasi tentang  transaksi keuangan  pada buku besar umum yang
didistribusikan  dan jaringan pembayaran  peer to peer; aplikasi seluler untuk memelihara  buku besar untuk transaksi
keuangan; aplikasi seluler untuk memungkinkan  pengguna menghitung  parameter yang terkait dengan transaksi keuangan;
aplikasi seluler untuk mengenkripsi dan memungkinkan  transmisi  informasi digital yang aman melalui Internet serta melalui
mode komunikasi  lain antara perangkat  komputasi; aplikasi seluler untuk menvelesaikan transaksi keuangan; aplikasi seluler
untuk menyediakan  otentikasi pihak dalam transaksi keuangan; aplikasi seluler untuk pengelolaan  keamanan kriptografi
transmisi elektronik  di seluruh jaringan komputer; aplikasi seluler untuk platform buku besar terdistribusi untuk digunakan
dalam memproses transaksi keuangan===
===Perangkat lunak sebagai  layanan (SAAS) yang menampilkan  perangkat lunak untuk menyelesaikan  transaksi keuangan
untuk menyediakan  otentikasi pihak-pihak dalam transaksi keuangan  untuk memelihara  buku besar untuk transaksi
keuangan; Perangkat lunak sebagai  layatan (SAAS) menampilkan  perangkat  lunak yang memfasilitasi kemampuan
pengguna untuk melihat menganalisis merekam  menyimpan  memantau  mengelola memperdagangkan  dan menukar mata
uang virtual aset digital dan blockchain; Perangkat lunak sebagai layanan  (SAAS) yang menampilkan  perangkat  lunak untuk
memungkinkan pengguna  menghitung parameter terkait dengan transaksi keuangan; Perangkat lunak sebagai layanan
(SAAS) yang menampilkan perangkat  lunak untuk menerapkan  dan mencatat transaksi keuangan untuk membuat akun dan
memelihara  serta mengelola  informasi tentang transaksi keuangan pada buku besar publik yang tersebar  dan jaringan
pembayaran  peer to peer; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) menampilkan perangkat  lunak untuk digunakan  dalam
perdagangan keuangan pertukaran keuangan  dan mengakses informasi keuangan  dan data pasar dan tren dan mengakses
informasi keuangan  dan data pasar dan tren; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan  perangkat lunak
untuk transfer dana elektronik dan pertukaran mata uang; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat  lunak untuk manajemen keamanan kriptografi  transmisi elektronik  di seluruh jaringan komputer; Perangkat lunak
sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat  lunak untuk mengirim menerima  membeli menjual memperdagangkan
dan menukar mata uang virtual aset digital dan blockchain; Perangkat lunak sebagai layanan (SAAS) yang menampilkan
perangkat lunak untuk digunakan  dalam mengelola  portofolio mata uang virtual aset digital dan blockchain; menyediakan
portal web bagi pengguna  untuk mengakses informasi dalam bentuk mata uang virtual aset digital dan blockchain;
menyediakan portal web yang menampilkan  blog dan publikasi yang tidak dapat diunduh di bidang  mata uang virtual aset
digital dan blockchain serta tren pasar dan perdagangan; penyediaan perangkat  lunak platform buku besar terdistribusi yang
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tidak dapat diunduh untuk digunakan  dalam memproses transaksi keuangan; perangkat  lunak sebagai layanan (SAAS) yang
menampilkan perangkat  lunak untuk mengenkripsi dan memungkinkan  transmisi informasi digital yang aman melalui Internet
serta melalui mode komunikasi  lain antara perangkat  komputasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:10:18
540   EtiketJID2022067989

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Graha HPS, Jalan Juanda III, No. 38, Kelurahan Kebon Kelapa, Kecamatan Gambir,
Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10120

PT HARYA PILAR UTAMA SUKSES

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Tubagus Muhammad Irham S.T.,
PT. Legal 101 International, DBS Bank Tower 28th Floor, Ciputra World One, Jl. Prof.
Dr. Satrio Kav. 3-5, Setiabudi, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TeknoBos + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru Tua
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Perdagangan Untuk Komputer, Perlengkapan Komputer Dan Suku Cadangnya Komputer Dan Piranti Lunak; Jasa

pemesan dan penjualan barang secara online; Jasa penjualan eceran secara online; Jasa ritel sehubungan dengan perangkat
keras komputer; Layanan penjualan ritel online; jasa grosir untuk perangkat keras komputer; layanan eceran atau grosir untuk
alat tulis; layanan grosir yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan ritel untuk perangkat keras komputer;
layanan ritel yang berkaitan dengan perangkat keras komputer; layanan toko grosir menampilkan perangkat keras komputer;
layanan toko grosir online yang menampilkan perangkat keras komputer; layanan toko ritel online yang menampilkan
perangkat keras komputer; penyediaan fasilitas penggunaan peralatan dan mesin kantor; penyewaan mesin kantor===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:12:29
540   EtiketDID2022067990

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: SPRINGHILL OFFICE TOWER LT. 5 UNIT A-H, JALAN BENYAMIN SUEB RUAS D7
BLOK D6, Kota Administrasi Jakarta Utara, DKI Jakarta

PT GLOBAL INDONESIA ASIA SEJAHTERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GNET Rock Wool
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, biru dan hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Isolator termal dan akustik untuk semua jenis bangunan; bahan insulasi bangunan; bahan isolasi fiberglass untuk

bangunan; fiberglass untuk isolasi; rock wool (serat mineral ringan yang terbuat dari bahan dasar bebatuan, yang dirancang
sebagai bahan peredam suara, isolasi
 erhadap panas, dan dapat juga digunakan sebagai media tanam hidroponik); wol kaca untuk isolasi; wol mineral untuk
insulasi bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:12:42
540   EtiketDID2022067991

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KR. ANYAR PERMAI 53-54/D 24, RT/RW. 004/011, KEL. KARANG ANYAR,
KEC. SAWAH BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

RUSLI KUWANTTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MATSUI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam; merah; orange
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511 Kelas Barang/Jasa : 12
510 Uraian Barang/Jasa : ===Alat anti maling atau anti pencurian pada kendaraan; Alat anti maling atau anti pencurian pada mobil; As shock untuk

kendaraan darat; BRAKE MASTER CYLINDER ASSY (sentral silinder rem); Ball joint untuk kendaraan; Balljoint untuk roda
kendaraan; Ban dalam untuk kendaraan; Ban roda kendaraan [ban]; Bushing arm mobil; CLUTCH BOOSTER (booster
kopling); CLUTCH HOSE (selang kopling); CUP FOR CLUTCH MASTER (Karet sentral kopling atas); CUP FOR SINGLE
MASTER CYLINDER (Karet Sentral Rem satu 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; 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.; Gear kopling Untuk Kendaraan; Kampas kopling untuk kendaraan; Kampas rem cakram; Kampas rem tromol; Karet
shockbreaker untuk kendaraan; Kendaraan roda empat; Komponen transmisi sepeda yang memungkinkan perpindahan rantai
sepeda ke gigi yang lain untuk sepeda (derailleur); Kopeling untuk mobil; Kopling untuk mobil; Kopling untuk sepeda motor;
Mur roda untuk roda kendaraan; PELINDUNG TEMPAT DUDUK UNTUK KENDARAAN; PISTON CALIPER (BAGIAN DARI
REM); PROPORTIONING VALVE (PEMBAGI MINYAK REM ); Pacuan; Pacuan perenggang-perenggang untuk kendaraan-
kendaraan; Panel interior untuk mobil; Pedal rem; Pegas peredam kejut untuk kendaraan; Pelapis ban vulkanisir; Pelat
kopling; Penutup ban cadangan; Poros untuk mobil; REPAIR KIT FOR CLUTCH OPERATING (BAGIAN DARI REM); Rantai
penggerak untuk kendaraan; Rantai transmisi untuk kendaraan; Rem hidrolik untuk kendaraan darat; Roda gigi reduksi untuk
mobil; Setang sepeda; Shock untuk sepeda motor; 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; Tuas
Kopling; Velg Mobil dan Motor; WHEEL CYLINDER ASSY ( SILINDER UNTUK REM); WHEEL CYLINDER ASSY (silinder
roda); WHEEL CYLINDER PISTON CUP (Karet Rem); Wiper  pada lampu besar  untuk mobil; alat penjungkit [bagian dari
mobil angkutan kereta api]; as penghubung setir; as roda; atap geser untuk mobil; bagian kendaraan untuk mengamankan
komponen kompartemen mesin (shock towers); bagian rem untuk kendaraan; bagian struktural untuk mobil; bagian-bagian
rem; ball joint bagian dari kendaraan (mobil); ban dalam; ban luar; ban pneumatik untuk mobil; ban pneumatik untuk sepeda
motor; ban untuk ban mobil; ban untuk kendaraan; bantalan rem untuk mobil; baut setang piston; bemper untuk mobil; bumper
untuk mobil; cakram rem untuk kendaraan; crankcases untuk komponen kendaraan darat, selain untuk mesin; dashboard
untuk mobil; engsel mobil; freewheels untuk mobil; gear box untuk mobil; gril mobil; handle rem/kopling; interior pelindung
untuk kendaraan; jari-jari roda kendaraan; jari-jari roda sepeda; jari-jari roda sepeda motor; jari-jari untuk kendaraan darat;
jendela mobil; jeruji roda kendaraan; jeruji roda mobil; kabel kopling; kabel rem; kaca spion samping untuk mobil; kampas rem;
kancing untuk ban; kap mesin untuk mobil; karet rem (tutup abu); kendaraan bermotor; kendaraan darat; kipas kaca mobil;
klakson roda kemudi; klakson untuk mobil; klip diadaptasi untuk memasang suku cadang kendaraan bermotor pada badan
mobil; komponen transmisi untuk kendaraan darat; kopling poros atau penyambung poros [kendaraan darat]; kunci anti maling
untuk kendaraan; kursi mobil; kusen pintu mobil; lapisan kopling untuk kendaraan darat; liners dipasang untuk area kargo
kendaraan; mekanisme kopling untuk kendaraan darat; mekanisme kopling untuk mobil; mesin mobil; naf roda kendaraan;
pedal rem untuk kendaraan; pegas [kendaraan darat]; pegas penahan kejut untuk kendaraan bermotor; pegas suspensi
kendaraan; pegas suspensi untuk mobil; pelapis ban; pelek roda; pelek roda kendaraan; pelek untuk roda kendaraan; pelek
untuk roda mobil; pelek untuk roda sepeda motor; pelindung body motor; pelindung kaliper rem untuk kendaraan; pelindung
lampu untuk kendaraan; pelindung matahari untuk mobil; pelindung shock bagian depan; pelindung shock depan motor;
pemegang roda cadangan untuk mobil dan kendaraan darat lainnya; penjaga rantai untuk sepeda; penutup dan pelindung
mesin kendaraan ; penutup mesin (kap mobil); penutup roda kemudi untuk mobil; penutup segitiga shock; perangkat airbag
untuk mobil; pompa udara untuk ban mobil; pompa udara untuk ban sepeda; pompa udara untuk ban sepeda motor; rantai ban
untuk kendaraan darat; rantai mobil; rantai penggerak dan sabuk untuk kendaraan darat; rantai penggerak untuk kendaraan
roda dua; rantai roller untuk kendaraan darat; rantai roller untuk sepeda motor; rantai sepeda motor; rantai transmisi untuk
kendaraan darat; rantai untuk kendaraan darat; rantai-rantai anti selip; rem; rem [kendaraan darat]; rem kemudi; rem tangan;
rem untuk kendaraan bermotor; rem, setang, indikator arah, pedal, pompa, jari-jari (ruji), sadel sepeda; ring gigi; ring gigi
samping; ring roda bergigi; roda gigi poros; roda gigi untuk kendaraan darat; roda kemudi untuk kendaraan darat; roda mobil;
roda untuk troli (kendaraan); sabuk pengaman untuk kursi mobil; sarung penutup mobil; segitiga shock motor; selang / kabel
kopling; selang / kabel rem; serat karbon trim interior untuk mobil; setang untuk kendaraan roda dua; setir untuk kendaraan;
shock Breker; silinder rem untuk kendaraan; silinder rem untuk kendaraan darat; stabiliser shock; stang setir; suku cadang trim
interior untuk mobil; tabung shock depan; transmisi kopling dan roda gigi kopling [kendaraan darat]; tromol mobil; tuas rem
untuk kendaraan darat; tutup rantai; tutup roda; universal joint (dipakai dikopling dan transmisi berbentuk cabang empat
sebagai pelindung); wiper kaca depan mobil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:13:18
540   EtiketJID2022067992

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KP PISANGAN RT 007 RW 003, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta
SARAH MELATI PUTRI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: Violight Beauty Care
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Violight Perawatan Kecantikan
591 Uraian Warna : Ungu
511 Kelas Barang/Jasa : 44
510 Uraian Barang/Jasa : ===Klinik kecantikan; jasa salon kecantikan; jasa yang berkaitan dengan perawatan kecantikan; konsultasi di bidang

perawatan tubuh dan kecantikan; layanan kecantikan wajah dan tubuh; layanan konsultasi yang berkaitan dengan perawatan
kecantikan; layanan salon kecantikan untuk manusia; memberikan informasi tentang kecantikan; perawatan kesehatan dan
kecantikan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:14:17
540   EtiketJID2022067993

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Pasaraya Blok M, Gedung B, Lantai 6 & 7, Jl. Iskandarsyah II No. 2,
Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12160, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT Dompet Anak Bangsa

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo GoPayPinjam 3D
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Biru dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan keuangan; Jasa Pembiayaan Keuangan; Jasa layanan simpan pinjam, agregator, kredit simpan

pinjam, jasa pinjaman lunak.; Jasa manajemen keuangan; Jasa pembayaran elektronik yang dilakukan melalui jaringan
komunikasi global; Jasa pinjaman peer to peer atau pinjaman online berbasis teknologi; Jasa-jasa blockchain solution/fintech
dalam bidang keuangan; Jasa-jasa keuangan serta pelaporan keuangan terkait, secara online maupun offline
jasa pinjaman lunak; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk
perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Konsinyasi pengumpulan pembayaran untuk barang dan jasa; Layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik melalui jaringan komunikasi global; Layanan
keuangan yang disediakan dengan menggunakan otentikasi pengguna elektronik untuk transfer dana secara elektronik dan
nirkabel, kartu kredit dan debit dan transaksi cek elektronik semua melalui jaringan komunikasi global; Layanan konsultasi
yang berkaitan dengan layanan pinjaman; Layanan penagihan pembayaran; Layanan pinjaman; Layanan terintegrasi untuk
dompet elektronik bergerak dan pembayaran bergerak; Layanan transaksi elektronik keuangan melalui jaringan komunikasi
global; Penyediaan Informasi di bidang Pembiayaan melalui Dompet Elektronik; Penyediaan informasi mengenai jasa
pinjaman efek/surat berharga; Penyediaan jaminan untuk pinjaman; Penyediaan layanan antara lain keuangan, penilaian,
asuransi, pinjaman, dan urusan moneter; Penyediaan pinjaman konsumen; Transaksi pembayaran elektronik dengan
memindai kode QR atau kode batang (Barcode); Transfer dana untuk pembelian barang melalui jaringan komunikasi
elektronik; analisa keuangan; analisis, penilaian dan proyeksi risiko pasar keuangan dan investasi; asuransi, urusan
keuangan, urusan moneter, dan urusan real estat; informasi keuangan disediakan secara online dari basis data komputer atau
Internet; informasi keuangan yang disediakan dengan cara elektronik; jasa dompet elektronik; jasa informasi keuangan; jasa
informasi, nasehat dan konsultasi dalam bidang keuangan, peminjaman, dan pembayaran.; jasa investasi keuangan; jasa
keuangan; jasa keuangan dalam bentuk jasa pemrosesan tagihan dan pembayaran; jasa keuangan disediakan dengan cara
elektronik; jasa keuangan disediakan melalui Internet dan melalui telepon; jasa keuangan terkomputerisasi; jasa keuangan
yang berkaitan dengan pinjaman; jasa keuangan yang berkaitan dengan pra-pembayaran untuk barang dan jasa; jasa
keuangan, yaitu, menyediakan transfer dana elektronik melalui jaringan komputer; jasa konsultasi, advis dan informasi yang
berkaitan dengan keuangan; jasa manajemen keuangan disediakan melalui Internet; jasa pemindahan dana melalui jaringan
komunikasi elektronik; jasa pemindahan dana untuk pembelian barang, melalui jaringan komunikasi elektronik; jasa penyedia
informasi mengenai teknologi keuangan (finacial technology) melalui portal situs web; jasa penyediaan informasi di bidang
investasi dan keuangan melalui jaringan komputer dan jaringan komunikasi global; jasa penyediaan transaksi keuangan yang
aman; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa pinjaman berulang-ulang (revolving loan); jasa pinjaman dengan jaminan; jasa
pinjaman keuangan; jasa pinjaman lunak; jasa transaksi keuangan online; jasa transaksi keuangan, yaitu, penyediaan
transaksi komersial yang aman dan pilihan pembayaran; jasa-jasa keuangan melalui jaringan komunikasi global; jasa-jasa
keuangan, yaitu layanan pinjaman peer-to-peer (p2p lending); jasa-jasa keuangan, yaitu pinjaman secara online; jasa-jasa
pinjam-meminjam; konsultasi keuangan yang berkaitan dengan pinjaman; konsultasi pinjaman keuangan; layanan broker
terkait dengan pinjaman hipotek; layanan keuangan yang disediakan melalui Internet; layanan keuangan, yaitu, menyediakan,
memproses, memverifikasi dan mengotentikasi pembayaran mobile dan transaksi tanpa kontak langsung dan transaksi
pembayaran tagihan dengan pengecer, pedagang, dan vendor melalui perangkat seluler; layanan kredit dan pinjaman;
layanan pembayaran elektronik; layanan pembayaran elektronik yang melibatkan pemrosesan elektronik dan pengiriman data
pembayaran tagihan berikutnya; layanan pembayaran tagihan elektronik; layanan pembayaran tagihan online; layanan
pembayaran tagihan yang disediakan melalui situs web; layanan pembayaran yang disediakan melalui alat dan perangkat
telekomunikasi nirkabel; layanan pembiayaan dan pinjaman; layanan pemrosesan pembayaran; layanan penutupan untuk
pinjaman hipotek, yaitu, mempersiapkan dan mengatur dokumen penutupan pinjaman; layanan perbankan yang berkaitan
dengan penerimaan pembayaran cicilan interval tetap; manajemen keuangan; melakukan transaksi keuangan secara online;
melakukan urusan keuangan online; memberikan informasi keuangan secara online; memberikan pinjaman dengan jaminan;
memberikan pinjaman sementara; membiayai pinjaman untuk sistem keamanan dan pengawasan; membiayai, mengatur dan
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mengamankan pinjaman untuk orang lain; memeriksa pemrosesan dan layanan pembayaran tagihan; memfasilitasi pinjaman
antara peminjam dan investor; memproses pembayaran untuk pembelian barang dan jasa melalui jaringan komunikasi
elektronik; mendistribusikan pembayaran pinjaman kepada pemegang catatan melalui jaringan komputer global dalam bentuk
pemrosesan elektronik; mengatur pinjaman; mengatur pinjaman dan layanan peminjaman; menyediakan fasilitas pinjaman
dan kredit; menyediakan informasi yang berkaitan dengan urusan keuangan dan moneter; menyediakan layanan pembayaran
pinjaman; menyediakan layanan pinjaman keuangan untuk pihak ketiga; pembiayaan pembelian; pembiayaan pembelian
konsumen; pembiayaan pinjaman; pembiayaan pinjaman dengan jaminan; pemrosesan elektronik pembayaran elektronik
melalui jaringan komputer global; pemrosesan pembayaran elektronik; pemrosesan pembayaran elektronik melalui jasa
dompet elektronik; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik; pemrosesan transaksi keuangan; pemrosesan transaksi
keuangan secara daring melalui database komputer atau melalui jaringan informasi global atau melalui telekomunikasi atau
perangkat seluler atau pada titik penjualan; pemrosesan transaksi pembayaran; pemrosesan transaksi pembayaran melalui
Internet; penerimaan pembayaran tagihan; pengadaan pinjaman; penyediaan informasi mengenai pinjaman dan diskon
tagihan; penyediaan kredit modal kerja dan pinjaman dalam segala jenis; penyediaan pinjaman oleh serikat kredit; penyediaan
situs web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; pinjaman
[pembiayaan] dan diskon tagihan; pinjaman angsuran; pinjaman dengan bayaran angsuran; pinjaman dengan jaminan;
pinjaman komersial; pinjaman online; pinjaman sewa-beli; pinjaman tanpa jaminan dan dengan jaminan; pinjaman terhadap
sekuritas; saran pinjaman; transaksi keuangan dan moneter; transfer dana elektronik dan layanan pembayaran; transfer
elektronik mata uang virtual untuk digunakan oleh anggota komunitas online melalui jaringan komputer global; urusan
keuangan dan moneter===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:16:36
540   EtiketDID2022067994

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. KR. ANYAR PERMAI 53-54/D 24, RT/RW. 004/011, KEL. KARANG ANYAR,
KEC. SAWAH BESAR, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

RUSLI KUWANTTO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Bambang Suwarno S.H.,
Jalan Cilenggang Raya Ruko No 3 Serpong  Serpong Kota Tangerang Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HUSTONE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih; biru; kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kabel listrik, harnessing, pengukur dan sakelar; Peralatan elektronik untuk mendeteksi temperatur suhu; Ruter, sakelar,

hub dan server pengoperasian perangkat lunak; Sakelar kontrol; Saklar Kecil Pengganti; Sistem baterai yang dapat diperbarui
untuk menyediakan daya cadangan; Switchgear; adapter, sakelar, router dan hub jaringan komputer; alat untuk
menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengumpulkan, mengatur atau mengendalikan listrik; aparatus dan instrumen
untuk menghantarkan, mengalihkan, mengubah, mengakumulasikan, mengatur atau mengendalikan penggunaan listrik;
cadangan peralatan catu daya listrik selain generator; diode alternating current switches [DIACs]; hub, sakelar, dan router
jaringan komputer; indikator level oli untuk kendaraan; kontak/saklar yang diputar; kumparan listrik; operator listrik (sakelar)
untuk jendela kendaraan; pelat saklar listrik; penguji emisi minyak diesel; peralatan dan perangkat untuk menghantarkan
(conducting), menghubungkan (switching), mengubah (transforming), mengumpulkan (accumulating), mengatur atau
mengontrol listrik; sakelar AC dioda; sakelar elektronik; sakelar jaringan komputer; sakelar kelembaban; sakelar kunci pintu
daya listrik untuk kendaraan bermotor; sakelar lampu listrik; sakelar listrik dan elektronik; sakelar optik; sakelar pemutus;
sakelar pemutus listrik, sekering, atau pemutus sirkuit yang digunakan untuk mengontrol, melindungi, dan mengisolasi
peralatan listrik; sakelar penonaktifan airbag untuk mobil; sakelar sel [listrik]; sakelar starter; sakelar suhu; sakelar transfer
otomatis [ATS]; sakelar, listrik; saklar jaringan komputer, router, dan adaptor; saklar jendela daya listrik untuk kendaraan
bermotor; saklar waktu; sensor tingkat oli; switchbox [listrik]; switchgear listrik; terminal dan sakelar listrik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:16:49
540   EtiketDID2022067995

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Bidakara LT.1 lot No.3 JL Gatot Subroto kav 71-73 menteng dalam Tebet
Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870

PT Prime Trade Center

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DAY SKIN daily skin care
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hijau putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lip tint (pewarna bibir); Masker Wajah; Pewarna bibir dengan ketahanan yang lebih lama; Sabun kosmetik; Serum
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kecantikan (kosmetik); Toner wajah (kosmetik); Warna alis; bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; batang kapas
untuk keperluan kosmetik; bedak wajah kosmetik; bola kapas untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan
kosmetik; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas
untuk keperluan kosmetik; kit kosmetik; kosmetik alis; kosmetik dalam bentuk bubuk; 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 penyegar kulit;
kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk pemakaian di rambut; krim dan gel kosmetik
untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim
kosmetik; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit di
sekitar mata; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah,
tangan, dan tubuh; krim malam; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim siang; krim tangan
kosmetik; krim tubuh kosmetik; krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan,
pensil dan balsem untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion masker tubuh; lotion wajah
kosmetik; lulur kosmetik; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kulit; masker kulit
[kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker mata gel; masker
pembersih untuk tubuh; masker pembersih untuk wajah; masker pemutih kulit wajah; masker perawatan rambut; masker
rambut; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah
kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; paket kosmetik wajah; paket masker untuk keperluan kosmetik;
pelembab wajah kosmetik; pemoles bibir; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah
matahari, gel dan minyak; perekat untuk keperluan kosmetik; pewarna kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung
kolagen; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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 mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh; sediaan kosmetik untuk
tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik;
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); serum kecantikan; serum wajah; susu pembersih wajah; toner kulit; toner kulit untuk
penggunaan kosmetik; toner wajah kosmetik; warna alis dalam bentuk pensil dan bubuk===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:23:57
540   EtiketDID2022067998

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Rawasari Blok F No. 192 RT/RW. 001/007, Kel. Kampung Bulang, Kec.
Tanjungpinang Timur
, Kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau

SUYANDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Thai moni
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH MUDA, ABU-ABU DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Aromatik diffuser; Bahan kimia sebagai komponen dari krim , losion atau

kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Balsem dan losion yang dipakai
setelah bercukur; Balsem kecantikan; Balsem mata; Bantal mata mengandung pengharum; Barang kosmetik untuk mandi;
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; Bulu mata buatan; Bulu mata palsu untuk
ekstensi bulu mata; Bulu mata rambut asli; Busa rambut; Cairan bernutrisi untuk bulu mata; Cairan harum untuk tubuh; Cairan
penyegar tubuh dengan cara disemprot; Cairan untuk rambut (kosmetik); Esens rambut; Garis Mata (Eye liner); Gel pelembab
kulit; Gel pembersih kepala dan tubuh; Gel untuk mandi; Gel, garam untuk mandi berendam dan shower bukan untuk
keperluan medis; Gel, minyak, krim, losion, dan semprotan pembersih; Hyaluronic serum; Kain penyeka [perlengkapan mandi];
Kapas Pembersih; Korektor warna bibir; Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik
untuk perawatan rambut; Krim dan losion perawatan kulit yang tidak mengandung obat; Krim mata; Krim matahari (bukan
untuk pengunaan pengobatan); Krim matahari (tidak untuk penggunaan medis); Krim pelembab; Krim pelembab kulit
beraroma; Krim pelurusan rambut; Krim rambut; Krim untuk mandi; Krim untuk menggelapkan rambut; 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; Lak rambut; Lembaran kertas yang
diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh (tidak mengandung obat); Lip tint (pewarna bibir); 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; Make up remover gel; Make up remover krim; 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;
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Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang; Masker wajah pembersih
pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah yang dipakai saat tidur;
Minyak memperbaiki rambut Jepang; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi
pancuran; Minyak untuk mandi, garam untuk mandi; Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, krim, losion, gel, dan
semprotan kosmetik; Minyak, losion dan krem untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry;
Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum, eau de toilette; 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; Pembersih make-up; Pemerah bibir; Pemerah kuku; Pemerah pipi
berbentuk bubuk; Pemerah pipi dalam bentuk bedak; Pemutih untuk digunakan pada rambut; Pencuci tangan dengan bahan
dasar sabun yang tidak mengandung obat-obatan; Penguat kuku dan pembersih cat kuku; Pensil untuk bibir; Perangkat dan
set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Perlengkapan mandi; Perona Pipi; Perona mata; 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 penataan rambut; Produk perawatan kecantikan; Produk
perawatan kulit dan kecantikan non-obat; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi, yaitu, pelembab wajah, mata, dan
bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Produk perawatan rambut; Ramuan
kosmetik untuk mandi; Reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan buluh; Sabun; Sabun Batang; 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, deodoran; Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik;
Sabun penghilang bau badan; Sabun tangan cair; Sabun untuk membersihkan payudara; Sabun untuk muka; Sabun {bukan
untuk keperluan pribadi}; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak untuk
mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo rambut 3-in-1; Scrub bibir; Sediaan kecantikan;
Sediaan kecantikan tanpa obat; Sediaan kondisioner untuk rambut; Sediaan kosmetik perawatan bibir; 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 mata; Sediaan kosmetik
untuk perawatan rambut; Sediaan mandi; Sediaan pelembab untuk kulit; Sediaan pembersih kamar mandi; Sediaan
pembersihan untuk penggunaan kamar mandi; Sediaan pengeringan rambut; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan
kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk kulit dan untuk rambut; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan
perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan perlengkapan mandi yang
berasal dari wangi-wangian; Sediaan perlindungan dari sinar matahari; Sediaan pewarna kuku; Sediaan toning untuk bibir;
Sediaan untuk mandi dan mandi; Sediaan untuk manikur kuku; Sediaan untuk melembutkan rambut; Sediaan untuk menahan
sinar matahari; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk menghilangkan rambut; Sediaan-sediaan dan losion untuk
perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat; Sediaan-sediaan perawatan dari sinar matahari non-medis; Sediaan-
sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Kulit Dengan Asam
Hialuronat; Serum Mata (kosmetik); Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bibir;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum kulit berbasis hemp; Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Strip perban pelembab untuk
kulit di sekitar mata; Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tisu basah bayi; Toner Pelembab Wajah; Tonik
kecantikan untuk diaplikasikan pada badan; Tonik kecantikan untuk diaplikasikan pada wajah; Vitamin C serum; Vitamin
rambut; Zat pelembab, yaitu, krim pelembab, susu pelembab, lotion pelembab tubuh, larutan pelembab untuk kulit; air parfum;
amber [parfum]; ambergris [parfum]; antiperspiran [perlengkapan mandi]; aroma diffuser buluh udara; baby oil [perlengkapan
mandi]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pewarna rambut; bahan-bahan  untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk
rias modifikasi simulasi tubuh; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balm
rambut non-obat; balsam non-medis untuk rambut; balsam rambut; balsem bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan
medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk rambut, kult dan bibir; bantalan diresapi dengan
sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun
dan air toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; batang kondisioner rambut padat; bedak; bedak
dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak dengan warna yang lebih terang dengan sedikit kilauan (Highlighter); bedak
krem; bedak mandi; bedak rambut; bedak tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak talek, untuk
penggunaan toilet; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak untuk wanita dan anak-anak; bedak wajah;
bedak wajah ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak
memperbaiki rambut Jepang]; bom mandi; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk keperluan kosmetik; bubuk mandi
tanpa obat; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik;
bubuk pencuci rambut; bubuk sabun; bubuk tubuh berkilau; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata
palsu; busa mandi; busa pembersih tubuh dan wajah; busa untuk digunakan di mandi pancuran (shower); busa untuk mandi
berendam dan pancuran; cairan penghapus kutek; cat kuku; cat kuku (kosmetik); cat kuku dan penghapus cat kuku; cat kuku
gel; celak mata; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; cuci masker; dasar bedak;
dasar bedak (kosmetik); dasar bedak dengan tekstur lebih ringan  (BB cream); dasar bedak untuk kulit; dasar perona mata
agar warna lebih keluar  (Eye primer); dasar untuk parfum bunga; decalcomanias untuk kuku; deodoran tubuh; deodoran
tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eau de parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emolien
rambut; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi tubuh; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; enamel kuku; esens
tubuh; fizzies mandi; garam mandi; garam mandi beraroma; garam mandi kosmetik; garam mandi tanpa obat; garam mandi
untuk keperluan kosmetik; garam mandi, bukan untuk keperluan medis; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan;
gel kuku; 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
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel rambut; gel rambut dan
mousse rambut; gel setelah matahari; gel untuk mandi dan mandi, bukan untuk keperluan medis; gel untuk mandi pancuran
(shower); gel untuk tubuh; gel untuk tubuh (kosmetik); gel, semprotan, mousses dan balsem untuk penataan rambut dan
perawatan rambut; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; glasir rambut; glitter kuku; hidrogen peroksida untuk
digunakan pada rambut; isi ulang aroma untuk reed diffusers; jel dan krem untuk mandi shower; jel dan krim untuk mandi
shower; kain diresapi dengan deterjen untuk membersihkan kacamata; kain make-up dari kapas; kamar mandi tanpa obat;
kapas kecantikan; kapas pemupur diresapi dengan sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kaus kaki
diresapi dengan krim pelembab kosmetik; kaus kaki diresapi dengan sediaan pelembab untuk kaki; kit make-up; kit make-up
yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias yang
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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;
kompres mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner bibir; kondisioner kuku; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam
mencuci rambut khusus conditioner; kondisioner rambut; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik dan
alat rias/pembersih badan (tidak mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan
perlengkapan mandi; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik
fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tanpa obat dan
sediaan perlengkapan mandi; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir; krim bibir untuk keperluan
kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh;
krim dan lotion penyamakan sinar matahari; krim dan sediaan setelah matahari; krim dasar bedak; krim kecantikan; krim
kecantikan balm; krim kecantikan untuk perawatan tubuh; krim kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik untuk
mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kuku; krim kuku untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim malam [kosmetik];
krim mandi; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim mata; krim mata untuk keperluan kosmetik;
krim matahari; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim obat menghilangkan rambut; krim pelembab; krim pelembab kulit
[kosmetik]; krim pelembab setelah bercukur; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus rambut; krim perawatan rambut; krim
perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; krim perlindungan rambut; krim perlindungan rambut, non-obat; krim rambut;
krim setelah matahari; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi; krim untuk
menghindari kulit terbakar dari sengatan matahari (non medis); krim wajah dan tubuh; krim, losion dan gel penyamakan; 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; kutek kuku; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat
kuku; lem ikatan potongan rambut; lem untuk menguatkan kuku; lilin obat menghilangkan rambut; lilin penata rambut; lilin
untuk keperluan kecantikan; losion; losion  untuk kulit; losion dan krem pelembab badan dan kulit; losion dan krim untuk
digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-medis); losion 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 tubuh dan wajah; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; losion untuk wajah tidak mengandung obat;
losion wajah; losion wajah untuk dipakai setelah bercukur; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai setelah
berjemur matahari; losion, susu, dan krim untuk tubuh (tidak mengandung obat); lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan
pelembab anti-penuaan; lotion kecantikan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan 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 tubuh; lotion obat menghilangkan
rambut; lotion pelembab [kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pelindung rambut; lotion pengencang untuk tubuh;
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 tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tubuh beraroma; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion
untuk memperkuat kuku; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh; lotion untuk perawatan wajah
dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut;
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 minyak untuk
perawatan rambut; manik-manik mandi; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; maskara; maskara rambut; masker
kaki untuk perawatan kulit; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan
wajah tidak mengandung obat; masker kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker
kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker
lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur 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; minyak aromatik untuk mandi; minyak dan lotion
penyamakan matahari; 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 memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab
untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak penataan rambut; minyak penyamakan matahari;
minyak perlindungan matahari; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak setelah matahari;
minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh; minyak tubuh berkilau; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak
untuk keperluan memotong kuku; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian rambut; minyak, losion dan
susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan untuk kuku, rambut dan kulit; mousse dan gel penataan
rambut; mousse perlindungan rambut; mousse rambut; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi; mutiara
mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan bahan obat menghilangkan rambut; oil baths untuk perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; paket kecantikan (beauty pack) untuk menyusut/mengecilkan pori;
paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket masker pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik;
paket masker untuk keperluan kosmetik; palet pengkilap bibir; palet perona mata; parfum; parfum air wangi; parfum cair;
parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat; parfum dan air toilet; parfum dan cologne;
parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta styling untuk rambut; pelembab; pelembab
anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit berbentuk losion dan
semprotan; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah matahari; pelembab tangan;
pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab wajah kosmetik; pelembab
wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir non-obat; pelindung matahari
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(kosmetik); pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih kamar
mandi; pembersih untuk kuas kosmetik; 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; pemoles bibir; pemolesan pemerah
pipi; pemutih kuku; pemutih rambut; pena cat kuku; pena cat kuku remover; pena korektor untuk riasan mata; pencerah
rambut; pencucian mata, bukan untuk tujuan medis; penetral bibir; pengatur tekstur rambut; pengeras kuku; penghapus
enamel kuku, pena korektor enamel kuku; penghilang cat kuku; penghilang cat kuku berbentuk gel; penghilang enamel kuku;
penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; peningkat bawah mata;
pensil make-up; pensil mata; pensil mata kosmetik; pensil untuk bibir; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik;
penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar tubuh dengan cara disemprot; penyeka, tisu dan
handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; penyemprot tubuh; peralatan mandi tanpa obat; 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 kuku palsu; perekat untuk
membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku
palsu; perekat untuk membubuhkan rambut palsu; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; perona mata; perona mata berupa
kilauan  (Eyeshadow glitter); perona pipi; perona pipi dalam bentuk krim  (Cream blush); persiapan untuk perawatan rambut;
pewangi rambut; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna lotion untuk rambut;
pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pewarnaan rambut dan sediaan
pewarnaan rambut; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
dan bahan membersihkan dan mencuci untuk penggunaan pribadi, yaitu, persiapan untuk mandi dan mandi pancuran
(shower) yang tidak mengandung obat; preparat pelembab [kosmetik]; preparat pelembab setelah bercukur; 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 rambut dan kulit kepala; produk mandi non-medis; produk pelindung matahari (kosmetik); produk perawatan bibir
(kosmetik); 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 sabun; rambut rontok; ramuan mandi, bukan untuk tujuan medis; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah
dan termasuk buluh; riasan mata; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batang; sabun batangan untuk mandi; sabun
beraroma; sabun cair; sabun cair bergelembung untuk mandi berendam; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk tangan dan
wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun cair yang digunakan untuk mandi kaki; sabun cair yang digunakan
untuk mencuci kaki; sabun cuci; sabun cuci tangan; sabun cukur; sabun deodoran; sabun industri; sabun kertas untuk
penggunaan pribadi; sabun kosmetik; sabun krim; sabun krim tubuh; sabun kulit; sabun lidah buaya; sabun loofah; sabun
mandi; sabun mandi [untuk manusia]; sabun mandi cair; sabun mandi cair tidak mengandung obat; sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel; sabun mandi*; sabun non-obat; sabun non-obat untuk tangan; sabun non-obat untuk wajah; sabun pasir;
sabun pelana; sabun pencerah warna untuk keperluan binatu; sabun pengelupasan untuk wajah; sabun tanpa air; sabun tidak
mengandung obat untuk penggunaan pribadi; sabun tidak mengandung obat untuk penggunaan pribadi dalam bentuk cair,
padat dan gel; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sabun untuk bahan kulit; sabun untuk keringat kaki; sabun untuk kulit;
sabun untuk mencerahkan tekstil; sabun untuk penggunaan pribadi; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wajah
tanpa obat; sabun wangi; sabun-sabun; sachet aroma untuk bantal mata; sachet parfum; salep kulit pelembab [kosmetik];
sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo rambut 3-in-1; sampo untuk
rambut manusia; scrub krim tubuh; sediaan anti keringat (sediaan mandi); sediaan berjemur dan sediaan perlindungan dari
matahari; sediaan buffing kuku; sediaan busa untuk mandi; sediaan dan perawatan rambut; sediaan douching untuk keperluan
sanitasi pribadi atau deodoran [perlengkapan mandi]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan
fumigasi [parfum]; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik perawatan
rambut; sediaan kosmetik untuk bulu mata; 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
pengeringan cat kuku; sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; 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, bukan untuk keperluan medis; sediaan meluruskan rambut; sediaan mencuci rambut; sediaan menghapus
make-up; sediaan non-obat untuk mengurangi sengatan matahari; sediaan obat menghilangkan rambut; sediaan obat
menghilangkan rambut dan pengelupasan kulit; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersih pribadi untuk wajah,
tangan dan tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan
kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan penataan rambut; sediaan pengeriting rambut;
sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan penghilang rambut; sediaan penghilang warna untuk rambut;
sediaan penguatan kuku; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir; sediaan perawatan bibir tanpa obat;
sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kecantikan kulit tanpa obat; sediaan perawatan kuku; sediaan perawatan
kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan perawatan
kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); 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 rambut; sediaan perawatan rambut tanpa obat untuk
keperluan kosmetik; sediaan perawatan rambut untuk manusia; sediaan perawatan rambut yang terdiri dari minyak kelapa
murni organik dan minyak kelapa murni; sediaan perawatan rambut, bukan untuk keperluan medis; sediaan perawatan tubuh
tanpa obat; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan
perbaikan kuku; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan pewarnaan rambut; sediaan rambut
santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan
sanitasi menjadi perlengkapan mandi; sediaan tanpa obat untuk digunakan di kamar mandi; sediaan tanpa obat untuk
perawatan kulit, rambut dan kulit kepala; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan tubuh dan perawatan kecantikan
untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk mandi berendam berbentuk butiran kristal; sediaan untuk melindungi rambut dari
sinar matahari; sediaan untuk membersihkan dan menyemir kulit dan alas kaki, tidak termasuk produk rambut; sediaan untuk
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membersihkan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk
membersihkan, merawat, memelihara dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan
menempelkan bulu mata, jenggot, memasang rambut palsu; sediaan untuk mengecat rambut; sediaan untuk mengeriting dan
mengatur rambut; sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan warna rambut; sediaan untuk
mengikalkan rambut; sediaan untuk merawat tangan dan tubuh; sediaan untuk pembersihan, perawatan dan perawatan
rambut; sediaan untuk pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan penataan rambut; sediaan untuk
pembersihan, pewarnaan, pewarnaan, pemutihan, pengaturan dan pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk
pengeritingan rambut; sediaan untuk pengeritingan rambut permanen; sediaan untuk perawatan bulu mata; sediaan untuk
perawatan 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-sediaan eksfoliasi non-medis untuk kulit kepala dan rambut; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-
sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-
sediaan pembersih kulit untuk wajah dan tubuh; sediaan-sediaan pewangi udara untuk kamar mandi dan kamar kecil;
semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan pelindung panas untuk rambut; semprotan penata rambut;
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; serpih mandi; serum anti-penuaan untuk wajah;
serum bulumata; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat
untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum rambut;
serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung
obat; serum wajah; shampo rambut; stiker kuku jari kaki; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh; susu kecantikan; susu
mandi; susu pelembab; susu pelembab setelah bercukur; susu pelembab tubuh; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah;
susu setelah matahari; susu setelah matahari [kosmetik]; susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu tubuh; tabir
surya berbentuk losion dan semprotan; tabir surya dalam bentuk losion dan semprotan; tips kuku; 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 sediaan menghilangkan make-up; tisu
kacamata diresapi dengan pembersih; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya;
tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan sediaan
membersihkan pribadi atau losion kosmetik; tongkat pomade; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut; tonik
rambut untuk keperluan kosmetik; tubuh yang tidak berobat meresap; ujung kuku buatan; warna bulu mata; warna pipi; warna
rambut; wax rambut; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial,
kosmetik, lotion rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:24:31
540   EtiketDID2022067999

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. MOCH MESRI NO.15 RT/RW 06/06 KEL. PASIR KALIKI KEC. CICENDO KOTA
BANDUNG, Kota Bandung, Jawa Barat

SHEREN YULIANTI YOHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SUPER
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH DAN PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 8
510 Uraian Barang/Jasa : ===alat makan daur ulang===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:24:59
540   EtiketJID2022068000

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Raya Pluit Selatan No. 11A-11B, Pluit, Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta
Utara, DKI Jakarta

PT SENTRA SINERGI NUSANTARA

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 :

: KERJA YUK dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, BIRU, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 35
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa Penyediaan tenaga kerja; Jasa iklan penerimaan tenaga kerja dan penyediaan daftar pekerjaan, termasuk pada
suatu situs web; Keagenan tenaga kerja; Layanan konsultasi dan perekrutan tenaga kerja; Layanan – layanan perekrutan
tenaga kerja; Penempatan tenaga kerja; Penyediaan tempat pasar online untuk pengguna jasa dan penyedia jasa tenaga
kerja professional/pencari kerja dengan berbagai jenis ketrampilan dan pengalaman; jasa agen tenaga kerja dan pekerjaan;
konsultasi perekrutan tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja; layanan agen tenaga kerja sementara; layanan agen tenaga
kerja yang berkaitan dengan au pair; layanan perekrutan tenaga kerja; layanan perencanaan karir, penempatan tenaga kerja,
dan informasi; layanan-layanan perekrutan tenaga kerja, layanan-layanan relokasi; memberikan informasi terkait perekrutan
tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja; perekrutan tenaga kerja dan konsultasi kepegawaian; pertukaran tenaga kerja===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:25:26
540   EtiketDID2022068001

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GKLI HERMON DESA BONANIONAN, Kabupaten Humbang Hasundutan,
Sumatera Utara

REGLINE TINA GULTOM

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rahel Fashion
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 18
510 Uraian Barang/Jasa : ===dompet; tas; tas berpergian; tas tangan; tas wanita===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:27:48
540   EtiketDID2022068002

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Trunojoyo 49, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60264
Catalia Jasmine Guito

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SOLU
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bahan riasan; 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; Bibit parfum;
Bubuk sampo; Busa pencuci wajah; Cairan Esensi; Cairan harum untuk tubuh; Cairan penyegar tubuh dengan cara disemprot;
Esens and minyak yang mudah menguap; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel pembersih kepala dan tubuh;
Highlighter wajah kosmetik; Kain penyeka [perlengkapan mandi]; Kapas yang diresapi dengan sediaan pembersih riasan.;
Kondisioner; Kondisioner cair (kosmetik); Korektor warna bibir; Krim mata; Krim wajah dan kulit; Krim wajah untuk digunakan
sebagai kosmetik; Krim, gel, lotion, susu dan pelembab setelah matahari; Krim, minyak, losion dan busa cukur; Krim, minyak,
losion dan busa stelah bercukur; Lembaran kertas yang diresapi dengan losion deodoran untuk kulit dan bedak untuk tubuh
(tidak mengandung obat); Lembaran kertas yang diresapi dengan pembersih wajah untuk keperluan merias diri; Linen untuk
menghilangkan minyak wajah; Lipstik berbentuk pasta; Lipstik cair; Losion dan serum; Losion dan spray untuk tubuh; Losion
menghapus make-up; Losion pembersih untuk keperluan merias diri; Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker
Wajah; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker
perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk kulit sebagai
penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Masker wajah arang;
Masker wajah pembersih pori-pori; Masker wajah pembersihan mendalam; Masker wajah untuk kuli berminyak; Masker wajah
yang dipakai saat tidur; Minyak bayi; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak untuk mandi pancuran;
Minyak untuk pijat; Minyak yang mudah menguap (Kosmetik); Minyak, krim dan losion untuk kulit; Minyak, losion dan krem
untuk badan dan kulit; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Parfum laundry; Parfum tubuh yang disemprotkan; Parfum
untuk bayi; Parfum, eau de toilette; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik; Pelembut kain; Pembersih
make-up; Pembersih untuk badan; Pembersih wajah; Pemerah bibir; Pensil untuk bibir; Perlengkapan mandi; Persiapan tanpa
selip dan penutup lantai anti slip; Persiapan toiletry non medis, pasta gigi; Pewangi badan (kosmetik); Pewarna bibir dengan
ketahanan yang lebih lama; Pewarna untuk rambut, sampo; Pomade bibir; Produk perawatan kulit untuk penggunaan pribadi,
yaitu, pelembab wajah, mata, dan bibir; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun
Mandi; Sabun untuk muka; Sabun, sabun mandi, sediaan untuk mandi shower dan mandi, jel untuk mandi shower, minyak
untuk mandi, busa untuk mandi, sabun batang dan sabun tangan cair; Sampo; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan
kosmetik; Sediaan dasar untuk tata rias wajah; 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 minyak panas (kosmetik); Sediaan
pembersih badan dan kosmetik; Sediaan perawatan kulit non-obat, yaitu, krim, lotion, gel, toner, pembersih dan pengelupas
sel kulit; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab) rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir
surya; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan tata rias dan penghapus riasan; Sediaan tata rias wajah; Sediaan toning untuk
bibir; Sediaan-sediaan pewarna bibir; Semprotan pelembab wajah; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan
Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum
kulit berbasis hemp; Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik;
Shampo berbentuk batangan; Tabir surya yang disemprot; Tempat lipstik; Toner wajah (kosmetik); Tonik kecantikan untuk
diaplikasikan pada wajah; air parfum; air toilet biasa; amber [parfum]; ambergris [parfum]; antiperspiran [perlengkapan mandi];
aromatik [minyak esensial]; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan parfum dan perasa/aroma; bahan pembersih untuk
membersihkan permukaan; bahan-bahan untuk rias modifikasi kulit plastik dan untuk rias modifikasi simulasi tubuh; balsem
bibir tanpa obat; balsem selain untuk keperluan medis yang biasanya berupa balsem non medis yang digunakan untuk
rambut, kult dan bibir; bantalan diresapi dengan sediaan melepas make-up; bantalan kapas untuk menghilangkan make-up;
bantalan pembersih diresapi dengan sediaan toilet; bar sampo padat; barang-barang toilet (toilet articles), yaitu, sabun dan air
toilet; basis make-up dalam bentuk pasta; basis untuk make-up; batang kondisioner rambut padat; bedak bayi [perlengkapan
mandi]; bedak krem; bedak tubuh; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah ditekan; bedak wajah
kosmetik; bedak wajah longgar; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik;
body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk kosmetik, krim dan
lotion untuk wajah, tangan dan tubuh; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; bubuk tubuh
berkilau; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; busa kosmetik yang mengandung tabir surya; busa pembersih
tubuh dan wajah; butiran penggosok badan, butiran penggosok wajah; cairan rokok elektronik [e-liquid] terdiri dari perasa
menjadi minyak esensial, digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik; cairan tidak tergelincir untuk lantai; cat
wajah; colognes, parfum dan kosmetik; compacts / kompak yang mengandung make-up; cuci masker; dandan; dandanan
teater; dasar untuk parfum bunga; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deodoran tubuh dalam bentuk pil; eau de
parfum; ekstrak bunga [parfum]; ekstrak untuk parfum; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; 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; gel mandi, krim dan minyak; gel untuk tubuh; gel untuk tubuh
(kosmetik); ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; kain make-up dari kapas; kapas pemupur diresapi dengan
sediang untuk menghapus make-up; kapur untuk make-up; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kit make-up; kit make-
up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kit tata rias 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; 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; kosmetik dan make-up; kosmetik dan sediaan pembersih badan
yang tidak mengandung obat; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik untuk bibir;
kosmetik untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan
tangan; krim berbentuk stik pelindung dari sinar matahari; krim bibir; 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 kecantikan wajah dan tubuh; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan
tubuh; krim masker tubuh; krim masker tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim tabir surya;
krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tubuh; krim tubuh beraroma; krim
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah; krim wajah dan tubuh; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk keperluan kosmetik; lilin tanpa selip untuk lantai; lipstik; losion susu untuk keperluan kosmetik; losion susu untuk
perawatan tubuh bayi; losion tubuh dan wajah; losion untuk tubuh; losion, krim, pelembab, minyak dan susu yang dipakai
setelah berjemur matahari; lotion bayi [perlengkapan mandi]; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-
penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion non-obat untuk tubuh; lotion pengencang untuk wajah; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan
tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion tabir surya untuk
keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [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 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 minyak untuk perawatan rambut; masker kaki untuk perawatan kulit; masker
kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kecantikan wajah; masker kecantikan wajah tidak mengandung obat; masker
kecantikan, sediaan perawatan kulit wajah (facial packs); masker kosmetik; masker kulit; masker kulit [kosmetik]; masker kulit
berbentuk losion dan semprotan; masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker
lumpur 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; media ledakan untuk digunakan dalam pembersihan permukaan; membersihkan
dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; memijat minyak dan lotion; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak almond; minyak aromaterapi; minyak aromatik; minyak aromatik untuk mandi; minyak bergamot; minyak dan lotion
penyamakan matahari; minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial dari kayu cedar; minyak esensial
untuk digunakan sebagai penyedap makanan; minyak esensial untuk industri umum, pertanian dan perdagangan umum;
minyak esensial yang berasal dari tumbuhan; minyak lavender; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi; minyak mandi
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dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi tanpa obat; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak
mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak melati; minyak
memperbaiki rambut; minyak parfum; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak penyamakan matahari;
minyak peppermint [wewangian]; minyak pijat; minyak pijat tubuh; minyak pinus untuk membersihkan lantai; minyak terpentin
untuk degreasing; minyak tubuh; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan memotong kuku; minyak
untuk keperluan pembersihan; minyak untuk keperluan toilet; minyak untuk parfum dan aroma; minyak untuk pengkondisian
rambut; minyak untuk sediaan pembersihan; minyak wangi; minyak wangi digunakan untuk menghasilkan aroma ketika
dipanaskan; minyak-minyak perawatan kulit; oil baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; paket wajah; palet pengkilap bibir;
parfum; parfum air wangi; parfum cair; parfum dalam bentuk bubuk; parfum dalam bentuk gel; parfum dalam bentuk padat;
parfum dan air toilet; parfum dan cologne; parfum untuk keperluan industri; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta
kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pelembab; pelembab anti-penuaan; pelembab bibir; pelembab dan
pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab rambut; pelembab setelah
matahari; pelembab tangan; pelembab tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah; pelembab
wajah kosmetik; pelembab wajah tidak mengandung obat; pelembab, losion dan krem untuk badan dan kulit; pelindung bibir
non-obat; pelindung matahari untuk bibir; pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pelindung terhadap sinar matahari untuk
wajah; pelindung terhadap sinar matahari untuk wajah tidak mengandung obat; pembentuk garis bibir; pembersih  tata rias
wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo];
pemoles bibir; pena korektor untuk riasan mata; pencuci tubuh (sabun) bayi; pencuci tubuh dan rambut bayi; penetral bibir;
penggosok (scrub) wajah tidak mengandung obat; penghapus riasan; penghilang riasan mata; pengkilap bibir; pensil make-up;
penyegar tubuh dengan cara disemprot; peralatan mandi tanpa obat; perasa makanan [minyak esensial]; pewarna bibir dalam
bentuk cairan atau gel [kosmetik]; primer make-up; produk dan sediaan untuk rambut dan perawatan rambut termasuk sampo,
kondisioner, mousses, gel, lilin (waxes) dan semprotan (sprays); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-obatan
untuk merawat wajah; produk perawatan bibir (kosmetik); 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 untuk perawatan kulit berbentuk cairan; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rias
wajah; riasan mata; sabun batangan untuk mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair untuk mandi; sabun cair untuk
tangan dan wajah; sabun cair untuk tangan, wajah dan tubuh; sabun krim tubuh; sabun mandi; sabun mandi [untuk manusia];
sabun non-obat untuk wajah; sabun tubuh; sabun tubuh tanpa obat; sachet parfum; 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 rambut 3-in-1; sampo tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk kendaraan
bermotor; sampo untuk rambut manusia; sampo-sampo, kondisioner-kondisioner; 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 anti keringat
(sediaan mandi); sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk wajah; sediaan fumigasi [parfum]; sediaan kosmetik untuk modifikasi kulit
dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya
sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan kosmetik yang
digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati diwajah; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan menghapus
make-up; sediaan pembersih pribadi untuk wajah, tangan dan tubuh; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada
tubuh; sediaan pembersihan tubuh dan perawatan kecantikan; sediaan pembersihan untuk digunakan pada tubuh; sediaan
pembersihan untuk membersihkan permukaan; sediaan peralatan mandi tanpa obat; sediaan perawatan bibir; sediaan
perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kulit tanpa obat dalam sifat penyegar tubuh dengan cara disemprot; sediaan
perawatan kulit, mata, bibir dan kuku (tidak mengandung obat); sediaan perawatan kulit, yaitu sabun mandi, losion, krim dan
sampo; sediaan perawatan tubuh tanpa obat; sediaan sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sanitasi menjadi
perlengkapan mandi; sediaan tabir surya; sediaan tabir surya untuk digunakan pada kulit; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk membersihkan, melindungi dan menjaga permukaan
kendaraan; 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 simulasi warna darah pada bagian tubuh untuk menutupi noda kulit; sediaan-sediaan kosmetik untuk tata rias
artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan pembersih kulit untuk wajah
dan tubuh; semprotan dengan pengharum untuk badan, semprotan dengan pengharum untuk ruangan; semprotan tubuh;
semprotan tubuh beraroma; semprotan tubuh digunakan sebagai deodoran pribadi dan wewangian; semprotan tubuh untuk
keperluan kosmetik; semprotan untuk tubuh yang mengandung wewangian dan sabun yang mengandung wewangian; serum
anti-penuaan untuk wajah; serum jenggot; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah;
serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum penataan rambut; serum perawatan rambut; serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; 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; stiker seni tubuh; 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 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; 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; tempat lipstik; tisu diresapi
dengan sediaan menghilangkan make-up; tisu sekali pakai diresapi dengan senyawa pembersih untuk digunakan pada wajah;
toner kulit; toner kulit non-obat; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan kosmetik; toner untuk
penggunaan kosmetik; toner untuk wajah tidak mengandung obat; toner wajah; toner wajah kosmetik; topeng kulit kepala;
tubuh gemerlap; tubuh yang tidak berobat meresap; wajah berkilauan; wajah dan tubuh gemerlap; wewangian, minyak atsiri,
kosmetik tanpa obat, lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion
rambut; wewangian, wewangian dan dupa, selain parfum untuk penggunaan pribadi===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:29:20
540   EtiketDID2022068004

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SM RAJA KM 10 DESA HUTAPAUNG KEC. POLLUNG, Kabupaten Humbang
Hasundutan, Sumatera Utara

JOJOR JERRY JEREMIAS LUMBAN GAOL

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Deba
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah,Putih, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Andewi (pengganti kopi); Andewi (sejenis rempah) dan campurannya, untuk digunakan sebagai pengganti kopi; Bahan

campuran minuman berbahan dasar kopi; 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.; Kakao dan kopi buatan; Kapsul kopi terisi; Kerupuk kopi;
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 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; affogato [minuman berbasis kopi
yang mengandung es krim]; bahan pengganti kopi; biji kopi berlapis cokelat; biji kopi dilapisi gula; biji kopi panggang; butiran
kopi berbentuk kristal sebagai pemanis; campuran kopi; campuran kopi dan Chicory; campuran kopi hitam dengan susu
panas; 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 dawet; kopi dawet ireng; kopi giling; kopi
instan; kopi kantongan; kopi rempah; kopi susu instan; kopi tanpa kafein; kopi yang belum dipanggang; 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; 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; produk-produk kopi; sawi putih [pengganti 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)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 16:29:38
540   EtiketDID2022068005

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Puri Indah Financial Tower LT. 10-11 Jl. Puri Lingkar Dalam Blok T No. 8 RT
000/000, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

PT. Victoria Care Indonesia Tbk

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CBD CREATIVE BEAUTY DAZZLE PROFESSIONAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Air penyegar wajah (untuk keperluan kosmetik); Air untuk mengatur rambut; Alas bedak; Bahan kimia sebagai komponen

dari krim , losion atau kosmetik; Bahan nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang
Halaman 966 dari 1012



kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih untuk keperluan kosmetik; Bedak padat untuk rias wajah; Bedak wajah untuk
keperluan kosmetik; Bulu mata rambut asli; Busa (kosmetik) [Mousse]; Busa rambut; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Deodorant stick; Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esens rambut; Esensi untuk keperluan kosmetik;
Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel
untuk dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik;
Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair (kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter
wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair
(kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak; Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan
alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia;
Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut; Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan
kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif (kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering
(kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik); Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pelurusan rambut; Krim
pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim rambut; Krim untuk keperluan kosmetik; Krim untuk
menggelapkan rambut; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Lak rambut; Losion menghapus
make-up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan
kosmetik; Losion tanpa obat untuk rambut; 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 memperbaiki rambut Jepang; 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; Pelet (Minyak); Pembersih wajah (kosmetik); Pemutih pakaian; Pemutih untuk digunakan pada
rambut; Pensil highlighter (kosmetik); Perangkat dan set hadiah yang berisi produk dan sediaan perawatan rambut; Pewangi
badan (kosmetik); Pewarna dan cat rambut; Pewarna untuk rambut, sampo; Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan
kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Produk penataan rambut; Produk perawatan rambut; Ramuan kosmetik untuk
mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun mandi;
Sabun pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Sampo rambut 3-in-1; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial
scrub] kosmetik; Sediaan Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan
penghapus riasan; Sediaan kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan
kosmetik untuk kuku; Sediaan kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan
mandi pancuran (shower); Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur
mikroorganisme tidak hidup; Sediaan kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk
pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas
(kosmetik); Sediaan pembersih badan dan kosmetik; Sediaan pemutih dan bahan lain untuk keperluan binatu; Sediaan
pengeringan rambut; Sediaan penghapus perekat; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk
keperluan kosmetik; Sediaan perawatan rambut tanpa obat; Sediaan perawatan rambut, shampo, kondisioner (pelembab)
rambut, losion dan jel untuk rambut; Sediaan tabir surya kosmetik; Sediaan untuk menata rambut; Sediaan untuk
menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan dan losion untuk perawatan kulit dan rambut, tidak mengandung obat;
Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semir sepatu; Semprotan pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata
(kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan (kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum
pencerah (kosmetik); Serum rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit Gum untuk penggunaan
kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat (kosmetik); Tapal gigi;
Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner wajah (kosmetik); Vitamin rambut; agen pembilas untuk cucian; air lavender;
amber [parfum]; ambergris [parfum]; amonia [alkali atsiri] [deterjen]; ampelas; apitoxin [racun lebah madu] untuk keperluan
kosmetik; aromatik [minyak esensial]; astringen untuk keperluan kosmetik; baby oil [perlengkapan mandi]; bahan kikis; bahan
pewarna rambut; balm rambut non-obat; balsem, selain untuk keperluan medis; bantalan kapas untuk keperluan kosmetik;
bantalan pembersih diresapi dengan kosmetik; basis make-up dalam bentuk pasta; basma [pewarna kosmetik]; basma untuk
keperluan kosmetik; batang kapas untuk keperluan kosmetik; batang kondisioner rambut padat; batu apung; batu apung untuk
penggunaan pribadi; batu tawas [astringen]; bedak; bedak dengan warna yang lebih gelap  (Contour); bedak mandi; bedak
tabur; bedak talek; bedak talek untuk keperluan kosmetik; bedak tubuh untuk keperluan kosmetik; bedak wajah; bedak wajah
ditekan; bedak wajah kosmetik; bedak wajah longgar; bilas warna untuk rambut; bintsuke-abura [minyak memperbaiki rambut
Jepang]; body butter untuk keperluan kosmetik; body lotion untuk keperluan kosmetik; body scrub untuk keperluan kosmetik;
body shimmer lotion; bola kapas untuk keperluan kosmetik; bronzer kulit; bubuk bedak wangi; bubuk bedak wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk gigi untuk keperluan kosmetik; bubuk glitter kosmetik; bubuk kosmetik, krim dan lotion untuk wajah,
tangan dan tubuh; bubuk mandi untuk keperluan kosmetik; bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; bubuk padat untuk compacts [kosmetik]; bubuk pemoles; bubuk tubuh berkilau; bubuk wangi; bubuk wangi untuk
keperluan kosmetik; bubuk-bubuk untuk tubuh, wajah, kosmetik dan mandi; bulu mata palsu; busa kosmetik yang
mengandung tabir surya; busa pembersih; cairan pembersih; cairan pembersih kaca depan mobil; cat badan lateks cair untuk
keperluan kosmetik; cat kuku (kosmetik); cat tubuh untuk keperluan kosmetik; cocoa butter untuk keperluan kosmetik; cologne
setelah bercukur; colognes, parfum dan kosmetik; concealer [kosmetik]; cosmeceuticals untuk keperluan kosmetik; cotton
buds untuk keperluan kosmetik; dandan; dasar bedak (kosmetik); dasar bedak untuk kulit; dasar untuk parfum bunga;
deodoran; deodoran tubuh; deodoran tubuh [wewangian]; deterjen; dupa; eksfoliasi kulit; ekstrak herbal untuk keperluan
kosmetik; emolien kulit; emolien kulit untuk keperluan kosmetik; emolien rambut untuk keperluan kosmetik; emulsi setelah
bercukur; emulsi tubuh untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk keperluan kosmetik; emulsi wajah untuk penggunaan
kosmetik; esensi badian; esensi halus/esens yang mudah menguap untuk keperluan kosmetik, yaitu esensi badian; fizzies
mandi; foundation cair; garam mandi; garam mandi kosmetik; garam mandi untuk keperluan kosmetik; garam pemutih; gel
after-sun [kosmetik]; gel after-sun untuk keperluan kosmetik; gel dan minyak kecantikan [kosmetik]; gel kecantikan; gel
kosmetik; gel lidah buaya untuk keperluan kosmetik; gel mandi; gel mandi dan mandi; gel mata untuk keperluan kosmetik; gel
pelembab [kosmetik]; gel pelembab kulit [kosmetik]; gel pelindung rambut; gel penata rambut; gel penyamakan [kosmetik]; gel
pijat, selain untuk keperluan medis; gel pra-cukur; gel tahan lama untuk keperluan kosmetik; gel tanpa obat; gel tubuh dan
wajah [kosmetik]; gel untuk dipakai setelah bercukur; gel untuk penggunaan kosmetik; gel untuk tubuh (kosmetik); gel wajah
[kosmetik]; glasir rambut; glitter dekoratif untuk keperluan kosmetik; glitter kuku; glitter untuk keperluan kosmetik; grease untuk
keperluan kosmetik; handuk, kain dan kertas sekali pakai dan barang kapas diresapi dengan atau untuk digunakan dengan
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sediaan kosmetik; hidrogen peroksida untuk digunakan pada rambut; hidrogen peroksida untuk keperluan kosmetik;
highlighter (kosmetik); hio; kain ampelas; kain dan kertas abrasif; kapas dalam bentuk bola-bola, kuncup, kain, gulungan,
penyeka untuk kebutuhan kosmetik; kapas dan tongkat kapas untuk keperluan kosmetik; kapas untuk keperluan kosmetik;
kapur pembersih; kapur untuk make-up; kapur untuk penggunaan kosmetik; kaus kaki diresapi dengan krim pelembab
kosmetik; kaus kaki yang sudah dilembabkan dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; kayu wangi; kemenyan;
kertas ampelas; kertas untuk menghilangkan minyak wajah; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kit make-up; kit
make-up yang terutama terdiri dari fondasi, maskara, blushes, glosses dan lipstik [tidak termasuk kuas dan spons]; kompres
mata untuk keperluan kosmetik; kondisioner pembersih untuk digunakan dalam mencuci rambut khusus conditioner;
kondisioner rambut; kondisioner rambut untuk bayi; kondisioner rambut, losion rambut, pewarna rambut; kosmetik; kosmetik
alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim; kosmetik dalam
bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak mengandung
obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan sediaan
kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan pribadi;
kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional menjadi
sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional menjadi
sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit; kosmetik
perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan perlengkapan
mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk hewan; kosmetik
untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi; kosmetik untuk
pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk wajah dan tubuh
dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan; kosmetik yang
digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai komponen
integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang mengandung vitamin;
krim after-shave (non-obat); 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
aromaterapi; krim bibir untuk keperluan kosmetik; krim boot; 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 kaki tanpa obat; krim kecantikan; 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 untuk keperluan
kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh untuk
keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk
melembabkan kulit; krim non-obat untuk menenangkan kulit; krim non-obat untuk scrub wajah; krim obat menghilangkan
rambut; krim pagi untuk keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pelembab, lotion dan gel; krim pelurus
rambut; krim pembersih [kosmetik]; krim pembersih non-obat untuk penggunaan pribadi; krim pemoles; krim pengencang
[kosmetik]; krim pengkondisi kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan; krim pengurang bintik penuaan
untuk keperluan kosmetik; krim penyamak sendiri; krim perawatan rambut; krim perawatan rambut untuk keperluan kosmetik;
krim perlindungan rambut, non-obat; krim pra-cukur; krim rambut; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim sepatu; krim tabir
surya untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk penggunaan kosmetik; krim tangan kosmetik; krim tangan untuk
keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; krim tanpa obat untuk perlindungan
kulit; krim tubuh; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik; krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk mandi;
krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; krim wajah [kosmetik];
krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk penggunaan
kosmetik; krim wangi; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem untuk
keperluan kosmetik; kristal mandi; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; lapisan atas cat kuku; lapisan dasar cat kuku; lilin
boot; lilin carnauba polishing untuk penggunaan laut; lilin mobil; linen untuk penggunaan kosmetik; lipstik; losion kosmetik;
losion pelembab kulit [kosmetik]; losion rambut; losion setelah bercukur; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk
keperluan kosmetik; losion susu untuk perawatan tubuh bayi; losion untuk rambut; losion untuk tubuh; lotion bayi
[perlengkapan mandi]; lotion berjemur kosmetik; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion kaki tanpa obat; lotion kecantikan;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi; lotion mandi untuk keperluan
kosmetik; lotion masker tubuh; lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion
non-obat untuk melembabkan kulit; lotion non-obat untuk tubuh; lotion obat menghilangkan rambut; lotion pelembab
[kosmetik]; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion pembersih non-obat; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan
untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion
perawatan rambut; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion rambut kosmetik; lotion rambut tanpa obat; lotion
restorasi rambut tanpa obat; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik;
lotion tahan usia; lotion tahan usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab
[kosmetik]; lotion untuk jenggot; lotion untuk keperluan kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk pengurangan
selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk wajah; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lotion wajah tanpa obat;
lotion, krim dan sediaan untuk perawatan wajah, tubuh, kulit kepala, kuku dan rambut; lulur kosmetik; make-up [kosmetik];
make-up dijual dalam bentuk compact; 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; masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik];
masker kulit untuk keperluan kosmetik; masker lembar untuk penggunaan kosmetik; masker lumpur kosmetik; masker mata
untuk keperluan kosmetik; masker pembersih mineral; masker pembersihan; masker penataan rambut; masker perawatan
rambut; masker rambut dan kulit kepala; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan
wajah; masker wajah [kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah memurnikan arang; masker wajah untuk penggunaan
kosmetik; membersihkan dan melembabkan krim, minyak, lotion dan preparat; membersihkan pelarut, selain untuk digunakan
dalam proses pembuatan; membersihkan, mencuci dan memoles sediaan; memijat minyak dan lotion; memoles batu;
mengklarifikasi tonik wajah; minyak Kolonyo; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik; minyak almond; minyak aromatik;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik;
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minyak esensial alami; minyak esensial aromatik; minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kasturi [wewangian];
minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan kosmetik; minyak lidah buaya untuk
penggunaan kosmetik; minyak mandi; minyak mandi dan garam mandi, bukan untuk keperluan medis; minyak mandi untuk
keperluan kosmetik; minyak mawar; minyak mawar untuk keperluan kosmetik; minyak memperbaiki rambut; minyak parfum;
minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik; minyak pelindung
matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penataan rambut; minyak penyamakan
[kosmetik]; minyak pijat; minyak rambut; minyak rambut kemiri; minyak rambut orang aring; minyak rosehip untuk penggunaan
kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik; minyak untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan toilet; 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; mousse dan gel penataan rambut; mousse perawatan
kulit; mousses [kosmetik]; mousses menjadi alat bantu penata rambut; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; obat dan
bahan obat menghilangkan rambut; obat kumur anti rongga, bukan untuk keperluan medis; obat kumur tanpa obat; oil baths
untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar untuk
keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; parfum; parfum cair; parfum dan air
toilet; parfum, eau de Cologne dan aftershaves; pasta abrasif; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dan obat kumur tanpa obat;
pasta gigi tanpa obat; pasta kosmetik untuk aplikasi ke wajah untuk menangkal silau; pasta styling untuk rambut; pasta wangi
untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab
kulit; pelembab kulit digunakan sebagai kosmetik; pelembab tubuh; pelembab wajah kosmetik; pelindung bibir non-obat;
pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik]; pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik;
pembersih karpet dengan pewangi; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk baki sampah; pembersih
untuk kuas kosmetik; pembilasan rambut [kondisioner sampo]; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara
rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pemerah pipi; pemerah pipi cair; pemoles bibir; pemutih rambut; pena
cat kuku; pencerah kulit; pencuci tangan tanpa obat; penetral bibir; penghilang cat kuku; penghilang dan pembersih lantai &
kisi-kisi lantai; pengkilap rambut; pengkilau rambut dalam bentuk semprotan; pensil kosmetik; pensil mata kosmetik; penutup
mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan minyak; penyegar nafas;
penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perawatan
rambut keratin; perekat kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk bulu mata palsu, rambut dan kuku; perekat untuk
keperluan kosmetik; perekat untuk membubuhkan alis palsu; perekat untuk membubuhkan bulu mata palsu; perekat untuk
membubuhkan kuku atau bulu mata palsu; perekat untuk membubuhkan kuku palsu; perekat untuk membubuhkan rambut
palsu; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk
penggunaan kosmetik; persiapan untuk perawatan rambut; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewangi nafas dalam
bentuk kunyah yang terbuat dari ekstrak kayu birch; pewarna Rambut; pewarna bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik];
pewarna kosmetik; pewarna rambut; pewarna rambut dan produk pemutihan; pewarna-pewarna rambut; pijat lilin untuk
keperluan kosmetik; pomade rambut; pomade rambut untuk keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat
kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab [kosmetik]; 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 rambut dan kulit kepala; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk
pelindung matahari (kosmetik); produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan rambut, yaitu
sampo dan kondisioner; produk perawatan untuk melindungi rambut; produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rambut rontok; reed diffusers terdiri dari minyak wangi dalam wadah dan termasuk buluh; rendam kaki
tanpa pengobatan; rum rum; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun almond; sabun antiperspirant; sabun batangan untuk
mandi; sabun batangan untuk toilet; sabun cair; sabun cuci; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun loofah; sabun mandi
cair; sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel; sabun wangi; sachet untuk linen wangi; salep kosmetik; salep kulit
pelembab [kosmetik]; sampo dan kondisioner rambut; sampo dan kondisioner untuk digunakan pada rambut; sampo karpet;
sampo ketombe tanpa obat; sampo untuk bayi; sampo untuk rambut manusia; sarung tangan pengamplasan; sarung tangan
pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; sediaan
abrasif; sediaan bahan kimia pembersih untuk keperluan rumah tangga; sediaan baskom tanpa obat; sediaan bercukur dan
bercukur; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan perawatan rambut; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan
tidak mengandung obat-obatan]; sediaan eksfoliasi tanpa obat untuk perawatan kulit dan rambut; sediaan eksfoliasi tanpa obat
untuk wajah; sediaan gerusan; sediaan hiasan rambut [sediaan highlight]; sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan
kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk
penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut; sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat;
sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan
kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk 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
diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah buaya
untuk keperluan kosmetik; sediaan make-up untuk wajah dan tubuh; sediaan mandi busa; sediaan mandi busa untuk
keperluan kosmetik; sediaan mandi dan mandi pancuran (shower); sediaan mandi mentol, bukan untuk keperluan medis;
sediaan mandi, bukan untuk keperluan medis; sediaan menghapus make-up; sediaan menghilangkan karat; sediaan
menghilangkan kutikula untuk keperluan kosmetik; sediaan menyegarkan nafas untuk kebersihan pribadi; sediaan obat
menghilangkan rambut; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pembersihan; sediaan pembersihan dan pemolesan;
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sediaan pembersihan dan pemolesan kulit; sediaan pembersihan karpet; sediaan pembersihan serba guna; sediaan
pembersihan tanpa obat; sediaan pembersihan tanpa obat untuk digunakan pada tubuh; sediaan pemolesan; sediaan
pemolesan, penggerusan dan abrasif; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan penataan rambut; sediaan pengencangan
payudara kosmetik; sediaan pengeritingan rambut dan pengaturan rambut; sediaan pengharum ruangan; sediaan penghilang
warna untuk rambut; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan bibir tanpa obat; sediaan perawatan kaki
tanpa obat; sediaan perawatan kecantikan; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit; sediaan perawatan
kulit [kosmetik]; sediaan perawatan kulit anti-penuaan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari
[kosmetik]; 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 wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan rambut; sediaan pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan phytocosmetic; sediaan pijat tanpa obat; sediaan
pra-cukur dan setelah-cukur; sediaan rambut santai; sediaan rambut tanpa obat; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan
sanitasi menjadi peralatan mandi non-obat; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan tata rias; sediaan tubuh dan
perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan untuk melindungi rambut dari sinar matahari; sediaan untuk
membersihkan, merawat dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk membersihkan, merawat, memelihara
dan memperindah kulit, kulit kepala dan rambut; sediaan untuk memperbaiki dan menempelkan bulu mata, jenggot,
memasang rambut palsu; sediaan untuk mencuci buah dan sayuran; sediaan untuk mengeriting dan mengatur rambut;
sediaan untuk menghilangkan kuku gel; sediaan untuk menghilangkan limescale, karat atau minyak; sediaan untuk
mengikalkan rambut; 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 permanen; sediaan untuk perawatan
dan pembersihan hewan; sediaan untuk perawatan kulit kepala dan rambut; sediaan untuk pewarnaan awal rambut; sediaan
untuk pewarnaan awal rambut, menghilangkan warna rambut, mengecat rambut dan mewarnai rambut; sediaan, termasuk
krim, gel, dan mouse, untuk digunakan sebelum, selama dan setelah bercukur; sediaan-sediaan  untuk  membersihkan,
mengkilapkan, menggosok dan membuang lemak; 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; self-tanning lotion
[kosmetik]; semir boot; semir mobil; semir untuk furnitur dan lantai; semprotan antistatik untuk pakaian; semprotan kulit topikal
untuk keperluan kosmetik; semprotan linen beraroma; semprotan menjadi alat bantu penata rambut; semprotan rambut;
semprotan tubuh; semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; senyawa buffing; serat untuk keperluan kosmetik; serpih mandi;
serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum pemutih (kosmetik); serum perawatan rambut; serum rambut; serum tidak
eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); shampo rambut; shampoo pH netral; shampoo pH
seimbang; silikon karbida [abrasif]; stik untuk menyebarkan aroma; stiker nail art; strip lilin untuk menghilangkan rambut tubuh;
strip napas menyegarkan; sun block lotion untuk keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu
kecantikan; susu mandi; susu pelembab setelah bercukur; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tempat lipstik; texturizers kulit; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi diresapi dengan
sediaan pembersihan; 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 pra-dibasahi dengan sediaan pembersihan untuk
keperluan rumah tangga; 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 keperluan kosmetik; toner untuk penggunaan kosmetik; toner wajah
kosmetik; tongkat kapas serbaguna untuk penggunaan pribadi; tongkat pomades untuk keperluan kosmetik; tonik rambut;
tonik rambut untuk keperluan kosmetik; topeng kulit kepala; transfer dekoratif untuk keperluan kosmetik; udara bertekanan
kalengan untuk keperluan pembersihan dan debu; wangi-wangian untuk penggunaan kosmetik; warna jenggot; warna pipi;
warna rambut; wax rambut; wewangian dan wewangian; wewangian dicampur; wewangian, minyak atsiri, kosmetik tanpa obat,
lotion rambut tanpa obat; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:11:58
540   EtiketJID2022068037

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bellezza Office Tower Lt. 12 Jl. Letjen Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau Kel.
Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT MITRA PRIMA INVESTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sadang Eat Space
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tempat Makan di Sadang
591 Uraian Warna : Kata Sadang berwarna huruf orange, Kata Eat berwarna Biru dengan border garis putus - putus berwarna orange, yang mana

pada huruf a pada kata eat diberikan topi chef warna putih dengan border warna biru. Kata Space berwarna Putih dengan
Border Orange
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511 Kelas Barang/Jasa : 36, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman===

===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:16:38
540   EtiketDID2022068039

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SM RAJA NO. 25 ONAN GANJANG, Kabupaten Humbang Hasundutan,
Sumatera Utara

YENNY OCTAVIANA ARITONANG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Tanaya Dominic Patisserie
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih, Hitam, Merah, Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bolu Koja; Bolu Kojo; Bolu Paranggi; Bolu nanas; Bubuk untuk membuat roti; Enchilada [roti isi]; Kue Bolu Buju; Kue Bolu

Kukus; Kue Bolu Panggang; Kue Bolu Suri; Panettone (roti manis); Roti asin; Roti babi; Roti bun dengan selai; Roti ciabatta;
Roti kering; Roti kopi; Roti kue-kue semprit; Roti pastry; Roti tawar manis; adonan puff pastry (roti); adonan roti; bahan
makanan untuk adonan roti dan kue; campuran untuk sediaan roti dalam bentuk bubuk; campuran untuk sediaan roti dalam
bentuk pasta; chapati [roti tidak beragi]; fa gao [kue bolu kukus]; kasutera [kue bolu Jepang]; kue bolu; kukis coklat dari tepung
keto; kulit pastry puff (roti); lomper [roti pipih berbasis kentang]; matzo [roti tak beragi]; pandoro [roti ragi manis]; pane carasau
[roti datar]; piadina [roti datar]; pretzel [roti berbentuk simpul]; produk-produk roti untuk makanan; quesadillas [roti isi]; remah
roti; rhubarb pies (roti pai); roti bebas gluten; roti berlapis keju dan daging asap; roti berlapis keju dan telur; roti dan roti bun;
roti dibumbui dengan rempah-rempah; roti goreng; roti gulung; roti kukus; roti multigrain; roti naan; roti oriental; roti pita; roti
rendah garam; roti singkong [roti keju]; stik roti===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:16:48
540   EtiketDID2022068040

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. YUSUF BAUTY NO. 27 DESA PACCINONGANG KECAMATAN SOMBA OPU,
Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan

UTARI PUSPASARI YASIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: UPY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU 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
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
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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 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

Halaman 972 dari 1012



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

06/09/2022 17:16:59
540   EtiketJID2022068041

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Bellezza Office Tower Lt. 12 Jl. Letjen Soepeno No. 34 Arteri Permata Hijau Kel.
Grogol Utara Kec. Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12210

PT MITRA PRIMA INVESTAMA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Eat Space
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tempat Makan
591 Uraian Warna : kata Eat => Warna Huruf Biru dengan border garis terputus - putus warna orange, Di atas huruf a pada kata Eat diberikan

aksesoris Topi Koki (Chef) warna putih dengan border warna biru ; Kata Space => Warna Putih dengan border warna Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 36, 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===penyewaan tempat untuk berdagang makanan dan minuman===

===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Rumah Makan yang menyediakan seafood, sate, soto, nasi goreng, ikan bakar,
ayam goreng, ayam krispy; rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:19:43
540   EtiketDID2022068042

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puncak Mandala No. 11 A, RT/RW 001/011, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan
Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

Herry Wiyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cello
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Pipa rokok; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Tembakau molase; Tempat,

sarung atau kantong untuk rokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; kreteks; produk-produk tembakau;
rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:20:25
540   EtiketDID2022068043

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jalan Astana Anyar No. 302 A RT. 006 RW. 007 Kel. Nyengseret, Kec. Astana
Anyar, Bandung, Kota Bandung, Jawa Barat

PEPEN PANJAYA, PHAN

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 :

: PAPAPEN dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah bata, merah muda, kuning, hitam dan krem
511 Kelas Barang/Jasa : 25
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Alas kaki dari segala bentuk di kelas ini; Baju Hangat untuk anak-anak; Bandana anak-anak; Bedong; Daster anak-anak;
Jaket anak-anak; Jas anak-anak; Jumpsuit untuk anak-anak; Kain gurita bayi; Kaos anak-anak; Kaos kaki bayi; Pakaian
Bawahan untuk anak-anak; Pakaian anak-anak; Pakaian bawahan bayi; Pakaian bayi; Pakaian jadi untuk pria-wanita dan
anak-anak; Pakaian jeans untuk anak; Pakaian tidur untuk bayi; Rompi anak-anak; Sarung tangan bayi; TADAH LIUR BUKAN
DARI KERTAS; Tatakan air liur dari kain; alas kaki bayi; alas kaki untuk anak-anak; asaura-zori [sandal tali-kaki Jepang];
atasan bayi; atasan untuk anak-anak; baju atau handuk mandi; baju bayi; baju setelan; baju tidur empuk untuk bayi; baju untuk
anak-anak; barang-barang pakaian, alas kaki dan tutup kepala untuk bayi dan balita; bodysuits bayi; bodysuits untuk anak-
anak; bootee (sepatu bayi wol); booties bayi; celana anak; celana bayi; celana bayi [pakaian dalam]; celana bayi [pakaian];
celana dalam untuk bayi; celana jeans untuk anak; celana panjang untuk anak-anak; celana panjang untuk bayi; celana
pendek anak laki-laki [pakaian]; celana pendek bayi; celana pendek untuk anak-anak; celana popok bayi; celana untuk anak-
anak; celemek plastik; gaun bayi; gaun untuk anak perempuan; gaun untuk anak-anak; jepret baju selangkangan untuk bayi
dan balita; kain oto untuk anak-anak; kain tadah liur bayi; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaus kaki anak-anak;
kaus kaki untuk bayi; kostum untuk digunakan dalam permainan berdandan anak-anak; oto bayi dari plastik; oto bayi, bukan
dari kertas; pakaian anak-anak; pakaian bayi; pakaian bayi [pakaian]; pakaian bermain untuk bayi dan anak-anak; pakaian
dalam anak-anak; pakaian dalam untuk bayi; pakaian dari segala bentuk di kelas ini; pakaian luar untuk anak laki-laki; pakaian
luar untuk anak perempuan; pakaian luar untuk anak-anak; pakaian luar untuk bayi; pakaian renang untuk anak-anak; pakaian
tidur untuk anak-anak; pakaian tidur untuk bayi; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk anak perempuan; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk bayi; pakaian untuk bayi dan balita; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian, alas kaki,
tutup kepala; piyama bayi; piyama boneka bayi; piyama untuk anak-anak; sandal bayi; sandal untuk anak-anak; sepatu bayi;
sepatu bayi rajutan; sepatu boot bayi; sepatu bot untuk anak-anak; sepatu dan sepatu bayi; sepatu untuk anak-anak; sepatu
untuk bayi; sweater bayi; topi untuk anak-anak; topi untuk bayi; topi untuk bayi, bayi, balita, dan anak-anak; tutup kepala anak-
anak; tutup kepala dari segala bentuk di kelas ini===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:22:52
540   EtiketJID2022068044

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Percertakan Negara No B116 RT005/RW01, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI
Jakarta, 10520

Fransisca Ike Pratiwi S.P.D

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MOMMY MOMMY GO DIGITAL
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM,JINGGA
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa pendidikan, pengajaran dan pelatihan berbasis komputer===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:23:39
540   EtiketDID2022068045

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. PEMUDA DOLOK SANGGUL, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera
Utara

RATNA DEWI PAKPAHAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JONATHAN
Merek Kata

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

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:23:48
540   EtiketJID2022068046

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Brooklyn Soho Apartement, Pakualam, Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan,
Kota Tangerang Selatan, Banten

PT TUMBUH DENGAN KITA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Siong Chong Lukman S.H., S.Mn.,
Jalan Jenderal Sudirman No. 24 Rt. 008/001  Kelurahan Kebon Jeruk Kec. Andir
Bandung

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Logo SCALE UP
Merek Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Iklan melalui media elektronik; Iklan secara

online; Jasa akunting; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan penggabungan (merger) dan
pengambilalihan (acquisitions) bisnis; Jasa konsultasi usaha yang berkaitan dengan operasi, administrasi dan manajemen
pusat data; Jasa publisitas luar ruangan; Jasa toko; Konsultan Niaga; Konsultasi perdagangan produk UMKM di dalam dan
luar negeri; Layanan perantara bisnis; Layanan-layanan iklan dan promosi melalui internet; Manajemen data; Manajemen
usaha dan operasi pusat data; Mempromosikan barang orang lain melalui situs web (website); Pengelolaan arsip perniagaan;
Pengelolaan informasi perniagaan; Pengiklanan di surat kabar; Penyediaan informasi periklanan melalui jaringan komputer
global; Penyediaan laporan bisnis (komersial); Promosi penjualan untuk pihak lain melalui jaringan komputer; analisa informasi
bisnis; iklan dan layanan pemasaran interaktif; iklan komersial; informasi bisnis; informasi dan konsultasi manajemen bisnis;
informasi dan pertanyaan bisnis; jasa analisis pasar; jasa bantuan manajemen dan operasi untuk bisnis komersial; jasa
evaluasi statistik data pemasaran; jasa konsultasi bisnis; jasa konsultasi pemasaran bisnis; jasa konsultasi yang berkaitan
dengan periklanan, promosi bisnis, manajemen bisnis dan pemasaran; jasa kumpulan statistik untuk bisnis; jasa manajemen
dan konsultasi pengelolaan bisnis; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa penggabungan (merger) dan akuisisi
bisnis; jasa pengumpulan data; jasa penyediaan data bisnis; jasa periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa produksi
iklan; jasa yang berkaitan dengan analisis data usaha  dalam transaksi konsumen dan perilaku konsumen; jasa-jasa penelitian
perniagaan yang berkaitan dengan periklanan, pemasaran dan komunikasi; 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);
konsultasi yang berkaitan dengan pencarian sponsor; 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 evaluasi bisnis; layanan
iklan, pemasaran dan promosi; layanan untuk analisa data besar (big data); manajemen kantor yang terkomputerisasi;
nasehat manajemen; penelitian dan survei bisnis; pengelolaan laporan bisnis; pengkoordinasian strategi pemasaran pihak
ketiga; penyediaan informasi komersial yang berkaitan dengan produk konsumen melalui jaringan komunikasi  komputer;
penyediaan informasi produk dan jasa untuk penjualan komersial; penyelenggaraan bisnis dan/atau layanan konsultasi
operasional atas dasar analisa data; penyelenggaraan survei riset pemasaran; promosi penjualan; publisitas iklan industri dan
komersial; riset bisnis dan pemasaran===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:23:54
540   EtiketJID2022068047

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cilandak V / 39 , RT/RW 002/003 , Kel. Cilandak Barat, Kec. Cilandak, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta

PT. Nawakara Alam Persada

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 :

: CHICOIRAASA PRODUCTIONS & LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : CHICOIRAASA PRODUCTIONS : Gabungan nama keluarga pemilik perusahaan pemohon.  Chico =
Ayah / Suami , Ira = Ibu / Istri dan Asa = Anak

591 Uraian Warna : Hitam , Putih dan Jingga / Kuning Gelap
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Penyelenggara Acara Hiburan Tahunan; Penyelenggara acara olahraga; jasa-jasa perencanaan event (acara) untuk

event-event (acara) hiburan dan pendidikan; pemesanan seniman pertunjukan untuk acara (layanan promotor)===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:25:49
540   EtiketDID2022068048

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam, biru, dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:27:30
540   EtiketDID2022068049

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9/72-76 Fenton St, Huntingdale VIC 3166, AUSTRALIA
Lateral Food Corporation Pty Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Grants of Australia
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Pasta gigi dan obat kumur; Persiapan toiletry non

medis, pasta gigi; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); gel pasta gigi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa
obat; pasta gigi tanpa obat; pembilas gigi; pemutih gigi (strip dan pasta); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-
obatan untuk merawat mulut dan gigi; sediaan pemutih gigi; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan-sediaan perawatan
gigi; strip pemutih, pasta gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:29:22
540   EtiketDID2022068050

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Kelenteng No. 8, Kebon Jeruk, Andir, Kota Bandung, Jawa Barat
PT. BRATACO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Mylea Lancry + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Mylea Lancry = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Abu-abu dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kondisioner; Krim creambath; Sampo; Serum rambut; Vitamin rambut; kosmetik; krim pelurus rambut; losion rambut;

masker rambut; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pewarna rambut; sediaan penataan rambut; sediaan
pengeriting rambut; sediaan perawatan rambut; tonik rambut===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:33:21
540   EtiketDID2022068051

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 9/72-76 Fenton St, Huntingdale VIC 3166, AUSTRALIA
Lateral Food Corporation Pty Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Grants of Australia
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : hitam, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Obat kumur; Obat kumur oral; Obat kumur tidak mengandung obat; Pasta gigi dan obat kumur; Persiapan toiletry non

medis, pasta gigi; Sediaan untuk memoles gigi (bukan untuk medis); gel pasta gigi; obat kumur dan obat kumur tanpa obat;
obat kumur tanpa obat; pasta gigi; pasta gigi cair; pasta gigi dalam bentuk permen karet; pasta gigi dan obat kumur tanpa
obat; pasta gigi tanpa obat; pembilas gigi; pemutih gigi (strip dan pasta); produk dan sediaan yang tidak mengandung obat-
obatan untuk merawat mulut dan gigi; sediaan pemutih gigi; sediaan untuk membersihkan gigi; sediaan-sediaan perawatan
gigi; strip pemutih, pasta gigi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:35:33
540   EtiketDID2022068052

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Soho Capital Podomoro City lantai 25 unit 2508. Jalan letjen S tanjung duren selatan
grogol petamburan jakarta barat 11470, Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

CV MINJAK KAJOE POETIH

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: basudara + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Cokelat Muda, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak gosok; kayu putih untuk keperluan

farmasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:38:52
540   EtiketDID2022068053

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Pondok Arum Blok E5 RT/RW: 001/004, Nambo Jaya, Karawaci, Tangerang, Kota
Tangerang, Banten

Maria Theresia Poimah, Celvin Anggara Purnomo

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SONGIA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam & Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Produk kosmetik; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; kosmetik;

kosmetik dan make-up; kosmetik non-medis; kosmetik perawatan kulit; kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik
untuk wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; losion untuk tubuh; produk perawatan tubuh [tidak mengandung obat-obatan]
untuk wajah dan kulit; produk perawatan tubuh dan perawatan  kecantikan; sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan
tidak mengandung obat untuk pembersihan dan perawatan tubuh; sediaan untuk perawatan tubuh dan kecantikan; toner untuk
keperluan kosmetik===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:39:03
540   EtiketDID2022068055

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Menara Standard Chartered Lt. 9, Jl. Dr. Prof. Satrio. No. 164, Kelurahan Karet
Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta,
12930

PT. MEDITECH LIMASINDO PLUS

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Cut Dian Purnama S.H, CTL.
Gedung Menara 165 Lantai 4, Jalan TB Simatupang Kav. 1, Jakarta Selatan

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Meditech+ dan Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru dan Gold
511 Kelas Barang/Jasa : 9
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aplikasi atau Sistem informasi yang mengolah data tentang kesehatan di Rumah Sakit atau instansi kesehatan; PC tablet;

Perangkat lunak aplikasi untuk komputer tablet; Perangkat lunak dan aplikasi seluler yang dapat diunduh berkaitan dengan
penyediaan informasi tentang perawatan kecantikan dan kesehatan; Perangkat lunak komputer berbasis kecerdasan buatan
untuk konsultasi kesehatan; komputer tablet; perangkat lunak kecerdasan buatan untuk konsultasi kesehatan; perangkat lunak
kecerdasan buatan untuk perawatan kesehatan; perangkat lunak komputer untuk mengambil, menganalisis, dan membuat
laporan tentang kesehatan dan kebugaran (wellness) pengguna dari data yang dihasilkan oleh perangkat elektronik digital
yang dapat dipakai; perangkat lunak komputer yang memberikan informasi kesehatan, kebugaran (wellness), perawatan
kesehatan, dan medis; perangkat lunak komputer yang menyediakan/yang memberikan akses ke layanan perawatan
kesehatan dan pelatihan kesehatan; perangkat lunak perawatan kesehatan; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler
dan aplikasi desktop untuk komunikasi data medis antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien;
perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk memfasilitasi komunikasi antara fasilitas medis,
dokter, perawat, pelatih kesehatan, dan pasien; perangkat lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk
memfasilitasi perawatan medis kolaboratif antara fasilitas medis, dokter, perawat, pelatih kesehatan dan pasien; perangkat
lunak yang berbentuk aplikasi seluler dan aplikasi desktop untuk pelacakan dan pemeliharaan rencana kesehatan dan
perawatan; tablet digital===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:39:39
540   EtiketDID2022068057

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kemloko 5A RT 01 RW 02, Sidodadi, Garum, Blitar, Kabupaten Blitar, Jawa Timur,
66182

Fashichul Chadiq

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Arafa Wear
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna oren tua gradasi oren muda
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk pria; Baju koko; Baju wanita; Gamis pria; Kaos t-shirt; baju berkerah; baju kaos (t-shirt); jaket [pakaian];

kaos; kaos oblong; kaos polo; kaos t shirt; kerah [pakaian]; pakaian; pakaian jadi; pakaian santai; pakaian untuk anak-anak;
pakaian untuk olahraga; pakaian untuk pria; pakaian untuk pria, wanita dan anak-anak; pakaian untuk wanita; pakaian, alas
kaki, tutup kepala===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:43:35
540   EtiketDID2022068058

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Tiga Dimensi
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Nama Merek : M2000
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : biru tua, biru muda, abu-abu, hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:44:29
540   EtiketJID2022068059

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. T.M. Pahlawan Seribu CBD Lot XV, BSD Tangerang, Desa/Kelurahan
Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos:
15310, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310

PT SINAR INDAH PRIMERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINAR PRIMERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua (navy), biru muda (cyan), oranye (orange) dan merah (red).
511 Kelas Barang/Jasa : 37
510 Uraian Barang/Jasa : ===Instalasi, pemeliharaan dan perbaikan mesin dan peralatan kantor; Manajemen konstruksi (pengawasan); Pembersihan

bangunan (bagian dalam) dan pembersihan gedung (bagian luar) Informasi konstruksi; Pengawasan konstruksi; instalasi,
pemeliharaan dan perbaikan sistem energi surya; jasa instalasi, pemeliharaan dan perbaikan; jasa konsultasi nasehat
pembersihan; jasa konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi bangunan; konstruksi; konstruksi, pemeliharaan dan renovasi
properti; konsultasi konstruksi; konsultasi yang berkaitan dengan konstruksi perumahan dan bangunan; konsultasi yang
berkaitan dengan pengawasan konstruksi bangunan; layanan konsultasi di bidang konstruksi, perbaikan, restorasi,
pemeliharaan dan pemasangan; layanan konsultasi yang berkaitan dengan pemeliharaan bangunan; layanan konsultasi yang
berkaitan dengan pemeliharaan, perbaikan dan renovasi bangunan dan struktur lainnya; layanan konsultasi yang berkaitan
dengan renovasi bangunan dan struktur lainnya; layanan manajemen proyek konstruksi [pengawasan konstruksi]; memberikan
informasi terkait pembersihan gedung; pemasangan, pemeliharaan dan perbaikan mesin industri dan pabrik; pengawasan
pembongkaran bangunan; pengawasan renovasi bangunan; pengembangan lahan (pembangunan); pengembangan properti
(jasa pembangunan gedung); penyediaan informasi, konsultasi, nasehat yang berhubungan dengan kontruksi; penyediaan
informasi, saran dan konsultasi terkait pembersihan; penyewaan mesin, peralatan, dan peralatan untuk digunakan dalam
konstruksi bangunan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:48:08
540   EtiketDID2022068061

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Jaafar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDEN TIGER
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : HITAM PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras

jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Campuran beras coklat dan hitam; beras analog;
beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:48:59
540   EtiketDID2022068062
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Kp. Parungpung, RT. 003, RW. 001, Kel/Desa Pamijahan, Kec. Bantarkalong, Kab.
Tasikmalaya, Prov. Jawa Barat , Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat, 46187

DENA SETIANI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DEFATA
Merek Kata dan Lukisan

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

nabati / tumbuhan sebagai komponen dari krim , losion , atau kosmetik.; Barang kosmetik untuk mandi; Bedak muka putih
untuk keperluan kosmetik; Bedak wajah untuk keperluan kosmetik; Busa (kosmetik) [Mousse]; Cairan untuk rambut (kosmetik);
Ekstrak herbal topikal untuk digunakan sebagai kosmetik; Esensi untuk keperluan kosmetik; Gel jerawat (kosmetik); Gel kulit
untuk penggunaan kosmetik; Gel pelangsing (kosmetik ); Gel pelangsing (kosmetik); Gel untuk dipakai setelah bercukur untuk
keperluan kosmetik; Gel untuk keperluan kosmetik; Highlighter badan kosmetik; Highlighter bubuk (kosmetik); Highlighter cair
(kosmetik); Highlighter krim (kosmetik); Highlighter kulit (kosmetik); Highlighter wajah kosmetik; Kain, tisu atau penyeka yang
diresapi sediaan kosmetik; Kapas wajah untuk kosmetik; Kondisioner cair (kosmetik); Kosmetik berwarna untuk anak-anak;
Kosmetik fungsional; Kosmetik highlighter; Kosmetik menggunakan bahan alami; Kosmetik perpaduan dari powder dan liquid
foundation (cushion); Kosmetik untuk bulu mata; Kosmetik untuk manusia; Kosmetik untuk perawatan kulit dan rambut;
Kosmetik untuk perawatan rambut; Kosmetik untuk spa; Kotak perlengkapan kosmetik terisi; Krim Badan area sensitif
(kosmetik); Krim flek (kosmetik); Krim kulit daerah sensitif (kosmetik); Krim kulit kering (kosmetik); Krim kulit sensitif (kosmetik);
Krim lulur badan [Cream-body scrub] kosmetik; Krim pembersih (kosmetik); Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim
untuk keperluan kosmetik; Krim wajah (kosmetik); Krim wajah untuk digunakan sebagai kosmetik; Losion pelembab
(kosmetik); Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Losion untuk
dipakai setelah bercukur untuk keperluan kosmetik; Lotion daerah sensitif (kosmetik); Lotion flek (kosmetik); Lotion kulit kering
(kosmetik); Maker wajah (Kosmetik); Masker (kosmetik); Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Masker untuk kulit
sebagai penggunaan kosmetik; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah (kosmetik); Minyak sari
buah merah untuk kosmetik; Minyak untuk mandi berendam untuk keperluan kosmetik; Minyak yang mudah menguap
(Kosmetik); Minyak, krim, losion, gel, dan semprotan kosmetik; Paket masker untuk keperluan kosmetik; Pelembab (kosmetik);
Pelembab Leher (kosmetik); Pelembab [Moisturizer] kosmetik; Pelembab anti penuaan yang digunakan sebagai kosmetik;
Pelembab mata untuk penggunaan kosmetik; Pembersih wajah (kosmetik); Pensil highlighter (kosmetik); Pewangi badan
(kosmetik); Produk kosmetik; Produk kosmetik dan perawatan kulit; Produk kosmetik untuk perawatan kulit; Ramuan kosmetik
untuk mandi; Sabun Kecantikan (kosmetik); Sabun dengan bahan dasar Herbal Oil (kosmetik); Sabun kosmetik; Sabun
pengelupasan untuk keperluan kosmetik; Scrub untuk keperluan kosmetik; Scrub wajah [facial scrub] kosmetik; Sediaan
Pembersih Kulit (kosmetik); Sediaan kosmetik perawatan bibir; Sediaan kosmetik tata rias dan penghapus riasan; Sediaan
kosmetik untuk bibir; Sediaan kosmetik untuk kebersihan dan perawatan kecantikan; Sediaan kosmetik untuk kuku; Sediaan
kosmetik untuk kulit wajah; Sediaan kosmetik untuk mandi; Sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi pancuran (shower);
Sediaan kosmetik untuk mata; Sediaan kosmetik untuk perawatan pribadi, yaitu kultur mikroorganisme tidak hidup; Sediaan
kosmetik untuk perawatan rambut; Sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; Sediaan
kosmetik, yakni lotion untuk mengencangkan kulit; Sediaan minyak panas (kosmetik); Sediaan pembersih badan dan
kosmetik; Sediaan perawatan kulit dan kosmetik; Sediaan perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; Sediaan tabir surya
kosmetik; Sediaan untuk menghilangkan bulu (kosmetik); Sediaan-sediaan kosmetik untuk perawatan kulit; Semprotan
pelembab wajah (kosmetik); Serum Mata (kosmetik); Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum kecantikan
(kosmetik); Serum leher (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum untuk keperluan kosmetik; Sipat (Kosmetik); Spirit
Gum untuk penggunaan kosmetik; Spray wajah (kosmetik); Susu pelembab pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Tanah liat
(kosmetik); Toner (cairan penyegar wajah) kosmetik; Toner 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
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keperluan kosmetik; kertas untuk penggunaan kosmetik; kit kosmetik; kompres mata untuk keperluan kosmetik; kosmetik;
kosmetik alis; kosmetik bermain anak-anak, menandai kulit; kosmetik dalam bentuk bubuk; kosmetik dalam bentuk krim;
kosmetik dalam bentuk lotion; kosmetik dalam bentuk susu, lotion dan emulsi; kosmetik dan alat rias/pembersih badan (tidak
mengandung obat) untuk kuku, rambut dan kulit; kosmetik dan make-up; kosmetik dan perlengkapan mandi; kosmetik dan
sediaan kosmetik; kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; kosmetik dan sediaan perawatan
pribadi; kosmetik dekoratif; kosmetik dekoratif [make-up]; kosmetik fungsional adalah krim anti-kerut; kosmetik fungsional
menjadi sediaan penyamakan matahari; kosmetik fungsional menjadi sediaan penyaringan sinar matahari; kosmetik fungsional
menjadi sediaan perawatan kulit anti-penuaan; kosmetik non-medis; kosmetik penyegar kulit; kosmetik perawatan kulit;
kosmetik perawatan tubuh dan kecantikan; kosmetik tabir surya; kosmetik tanpa obat; kosmetik tanpa obat dan sediaan
perlengkapan mandi; kosmetik untuk anak-anak; kosmetik untuk bibir; kosmetik untuk digunakan pada kulit; kosmetik untuk
hewan; kosmetik untuk kuku; kosmetik untuk kulit kepala; kosmetik untuk leher; kosmetik untuk menutupi bekas luka operasi;
kosmetik untuk pemakaian di rambut; kosmetik untuk pembersih tubuh; kosmetik untuk penggunaan pribadi; kosmetik untuk
wajah dan tubuh dalam bubuk tertentu; kosmetik yaitu krim, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tubuh dan tangan;
kosmetik yang digunakan sebagai sediaan perawatan kulit; kosmetik yang digunakan untuk kulit; kosmetik yang dijual sebagai
komponen integral dari persiapan perawatan kulit tanpa obat; kosmetik yang mengandung probiotik; kosmetik yang
mengandung vitamin; krim after-sun untuk keperluan kosmetik; krim anti-bintik untuk keperluan kosmetik; krim anti-iritasi
[untuk keperluan kosmetik]; krim anti-kerut untuk keperluan kosmetik; krim anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; krim bibir
untuk keperluan kosmetik; krim dan gel kosmetik untuk wajah, tangan dan tubuh; krim dan lotion kosmetik; krim dan lotion
kosmetik untuk perawatan wajah dan tubuh; krim dingin untuk keperluan kosmetik; krim exfoliant untuk keperluan kosmetik;
krim kosmetik; krim kosmetik bernutrisi; krim kosmetik untuk kulit; krim kosmetik untuk mengencangkan kulit; krim kosmetik
untuk mengencangkan kulit di sekitar mata; krim kosmetik untuk perawatan kulit; krim kosmetik, lotion dan sediaan lain untuk
berjemur; krim kosmetik, susu, lotion, gel dan bubuk untuk wajah, tangan, dan tubuh; krim kuku untuk keperluan kosmetik;
krim kulit untuk keperluan kosmetik; krim kulit yang adil untuk keperluan kosmetik; krim malam [kosmetik]; krim masker tubuh
untuk keperluan kosmetik; krim mata untuk keperluan kosmetik; krim matahari untuk keperluan kosmetik; krim pagi untuk
keperluan kosmetik; krim pelembab kulit [kosmetik]; krim pembersih [kosmetik]; krim pengencang [kosmetik]; krim pengkondisi
kulit untuk keperluan kosmetik; krim pengurang bintik penuaan untuk keperluan kosmetik; krim perawatan rambut untuk
keperluan kosmetik; krim retinol untuk keperluan kosmetik; krim tabir surya untuk keperluan kosmetik; krim tangan kosmetik;
krim tangan untuk keperluan kosmetik; krim tanning diri [kosmetik]; krim tubuh kosmetik; krim tubuh untuk keperluan kosmetik;
krim untuk keperluan kosmetik; krim untuk pemeliharaan kulit (kosmetik); krim untuk pengurangan selulit untuk keperluan
kosmetik; krim wajah [kosmetik]; krim wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; krim wajah untuk keperluan kosmetik; krim
wajah untuk penggunaan kosmetik; krim wangi untuk keperluan kosmetik; krim, minyak, lotion, semprotan, pensil dan balsem
untuk keperluan kosmetik; kristal mandi untuk keperluan kosmetik; linen untuk penggunaan kosmetik; losion kosmetik; losion
pelembab kulit [kosmetik]; losion susu matahari kosmetik; losion susu untuk keperluan kosmetik; lotion berjemur kosmetik;
lotion kosmetik untuk mengurangi munculnya bintik-bintik dan bintik-bintik penuaan; lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak
untuk penggunaan kosmetik; lotion kulit kosmetik; lotion kulit pelembab [kosmetik]; lotion mandi untuk keperluan kosmetik;
lotion masker tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion mata untuk keperluan kosmetik; lotion pelembab [kosmetik]; lotion
pelembab kulit [kosmetik]; lotion pengencang untuk wajah, tubuh dan tangan untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan kulit
kosmetik; lotion perawatan matahari untuk keperluan kosmetik; lotion perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; lotion
rambut kosmetik; lotion setelah matahari untuk keperluan kosmetik; lotion tabir surya untuk keperluan kosmetik; lotion tahan
usia untuk keperluan kosmetik; lotion tangan untuk keperluan kosmetik; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk
keperluan kosmetik; lotion untuk pengurangan selulit untuk keperluan kosmetik; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk
keperluan kosmetik; lotion wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah kosmetik; lulur kosmetik; make-up
[kosmetik]; manik-manik mandi untuk keperluan kosmetik; masker kosmetik; masker kulit [kosmetik]; masker kulit untuk
keperluan kosmetik; masker mata untuk keperluan kosmetik; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker wajah
[kosmetik]; masker wajah kosmetik; masker wajah untuk penggunaan kosmetik; minyak after-sun untuk keperluan kosmetik;
minyak berjemur [kosmetik]; minyak berjemur untuk tujuan kosmetik; minyak biji rosa canina untuk penggunaan kosmetik;
minyak esensial untuk keperluan kosmetik; minyak kosmetik; minyak kosmetik untuk kulit; minyak lavender untuk penggunaan
kosmetik; minyak lidah buaya untuk penggunaan kosmetik; minyak mandi untuk keperluan kosmetik; minyak mawar untuk
keperluan kosmetik; minyak parfum untuk pembuatan preparat kosmetik; minyak pelembab untuk penggunaan kosmetik;
minyak pelindung matahari [kosmetik]; minyak pembersih untuk penggunaan kosmetik; minyak penyamakan [kosmetik];
minyak rosehip untuk penggunaan kosmetik; minyak setelah matahari [kosmetik]; minyak tubuh untuk keperluan kosmetik;
minyak untuk keperluan kosmetik; minyak, losion dan susu semua untuk keperluan kosmetik dan alat rias/pembersih badan
untuk kuku, rambut dan kulit; minyak-minyak sari kosmetika; mousses [kosmetik]; mutiara mandi untuk keperluan kosmetik; oil
baths untuk perawatan rambut untuk keperluan kosmetik; overlay memahat kuku [kosmetik]; pacar [pewarna kosmetik]; pacar
untuk keperluan kosmetik; paket kosmetik kecantikan (beauty pack) yang dijual satu unit; paket kosmetik wajah; paket masker
pengencangan pori digunakan sebagai kosmetik; paket masker untuk keperluan kosmetik; pasta kosmetik untuk aplikasi ke
wajah untuk menangkal silau; pasta wangi untuk keperluan kosmetik; patch jerawat kosmetik; pelembab kulit digunakan
sebagai kosmetik; pelembab wajah kosmetik; pelindung matahari (kosmetik); pelindung matahari untuk bibir [kosmetik];
pembersih  tata rias wajah , pembersih kosmetik; pembersih tata rias wajah, pembersih kosmetik; pembersih untuk kuas
kosmetik; pembilasan rambut untuk keperluan kosmetik; pemelihara rambut untuk keperluan kosmetik; pensil kosmetik; pensil
mata kosmetik; penutup mata gel untuk keperluan kosmetik; penyamakan kosmetik dan susu setelah matahari, gel dan
minyak; penyeka kapas untuk keperluan kosmetik; penyeka, tisu dan handuk kosmetik yang telah diresapi pelembab; perekat
kelopak mata ganda (kosmetik); perekat untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit menjadi transfer dekoratif untuk keperluan
kosmetik; perhiasan kulit self-adhesive untuk keperluan kosmetik; perhiasan kulit untuk keperluan kosmetik; pernis kuku untuk
keperluan kosmetik; persiapan kulit wajah untuk penggunaan kosmetik; petroleum jelly untuk keperluan kosmetik; pewarna
bibir dalam bentuk cairan atau gel [kosmetik]; pewarna kosmetik; pijat lilin untuk keperluan kosmetik; pomade rambut untuk
keperluan kosmetik; pomades untuk keperluan kosmetik; preparat kosmetik yang mengandung kolagen; preparat pelembab
[kosmetik]; preparat pemutihan [decolorants] untuk keperluan kosmetik; primer kuku [kosmetik]; produk dan sediaan kosmetik
perawatan kecantikan; produk kosmetik dalam bentuk aerosol untuk perawatan kulit; produk pelindung matahari (kosmetik);
produk pemutih (kosmetik); produk perawatan bibir (kosmetik); produk perawatan wajah [kosmetik]; racun lebah untuk
keperluan kosmetik; rum rum untuk keperluan kosmetik; sabun kosmetik; salep kosmetik; salep kulit pelembab [kosmetik];
sarung tangan pra-dibasahi dengan sediaan kosmetik untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan
kosmetik; sediaan berjemur [kosmetik]; sediaan dan produk perawatan kulit [kosmetik dan tidak mengandung obat-obatan];
sediaan kolagen untuk keperluan kosmetik; sediaan kosmetik; sediaan kosmetik anti-penuaan; sediaan kosmetik dan
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kecantikan; sediaan kosmetik meminimalkan kerut untuk penggunaan wajah topikal; sediaan kosmetik perawatan rambut;
sediaan kosmetik tanpa busa; sediaan kosmetik tanpa obat; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk penggelapan kulit
dan penggelapan kulit yang dilakukan sendiri; sediaan kosmetik tidak mengandung obat untuk tujuan pelangsingan; sediaan
kosmetik untuk berjemur; sediaan kosmetik untuk bulu mata; sediaan kosmetik untuk kulit; sediaan kosmetik untuk kulit kering
selama kehamilan; sediaan kosmetik untuk mandi; sediaan kosmetik untuk mandi dan mandi; sediaan kosmetik untuk
melindungi dari sengatan matahari; sediaan kosmetik untuk melindungi kulit dari sinar matahari; sediaan kosmetik untuk
modifikasi kulit dan tubuh plastik simulasi dan kosmetik untuk layanan make up artis; sediaan kosmetik untuk pembaruan kulit;
sediaan kosmetik untuk pemeliharaan kulit dan perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk pengeringan cat kuku; sediaan
kosmetik untuk perawatan kulit; sediaan kosmetik untuk perawatan mulut dan gigi; sediaan kosmetik untuk perawatan tubuh;
sediaan kosmetik untuk rambut dan kulit kepala; sediaan kosmetik untuk tata rias artis khususnya sediaan untuk kulit, rambut
dan untuk pewarnaan gigi; sediaan kosmetik untuk tujuan pelangsingan; sediaan kosmetik untuk wajah dan tubuh; sediaan
kosmetik wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk mengangkat sel-sel kulit mati dari permukaan kulit; sediaan kosmetik
yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel kulit mati di wajah; sediaan kosmetik yang digunakan untuk pengelupasan sel-sel
kulit mati diwajah; sediaan kosmetika untuk perawatan jerawat; sediaan kulit wajah untuk keperluan kosmetik; sediaan lidah
buaya untuk keperluan kosmetik; sediaan mandi busa untuk keperluan kosmetik; sediaan menghilangkan kutikula untuk
keperluan kosmetik; sediaan pelindung matahari kosmetik; sediaan pemutih kulit [kosmetik]; sediaan pengencangan payudara
kosmetik; sediaan penyamakan sendiri [kosmetik]; sediaan perawatan kuku kosmetik; sediaan perawatan kulit [kosmetik];
sediaan perawatan kulit wajah (kosmetik); sediaan perawatan matahari [kosmetik]; sediaan perawatan rambut tanpa obat
untuk keperluan kosmetik; sediaan perawatan wajah kosmetik; sediaan perawatan, perawatan dan kecantikan kulit, kulit
kepala dan rambut untuk penggunaan kosmetik; sediaan pertumbuhan kembali rambut kosmetik menghambat; sediaan
pewarnaan untuk keperluan kosmetik; sediaan rias rambut kosmetik; sediaan sun block untuk keperluan kosmetik; sediaan
tubuh dan perawatan kecantikan untuk keperluan kosmetik; sediaan-sediaan kosmetik rias rambut; sediaan-sediaan kosmetik
untuk tata rias artis khususnya sediaan-sediaan untuk kulit, rambut dan untuk pewarnaan gigi; sediaan-sediaan mencuci
tangan diresapi untuk keperluan kosmetik; self-tanning lotion [kosmetik]; semprotan kulit topikal untuk keperluan kosmetik;
semprotan tubuh untuk keperluan kosmetik; serat untuk keperluan kosmetik; serum kulit (kosmetik); serum pemutih
(kosmetik); serum tidak eksklusif hyaluronat bisa mengandung vitamin dan pencerah (kosmetik); sun block lotion untuk
keperluan kosmetik; susu almond untuk keperluan kosmetik; susu penyamakan [kosmetik]; susu setelah matahari [kosmetik];
susu setelah matahari untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan lotion untuk keperluan kosmetik; susu wajah dan tubuh
untuk keperluan kosmetik; tabir surya untuk keperluan kosmetik; tambalan kosmetik yang mengandung tabir surya dan tabir
surya untuk digunakan pada kulit; tas organizer untuk keperluan kosmetik terisi; tata rias dan pembersih tata rias panggung,
film dan televisi (kosmetik teater) terutama untuk TV definisi tinggi; tata rias dan pembersih tata rias untuk panggung , film, dan
televisi (kosmetik teater)terutama untuk TV definisi tinggi; tato sementara untuk keperluan kosmetik; tato yang dapat dilepas
untuk keperluan kosmetik; tisu basah untuk keperluan kosmetik; tisu bayi sekali pakai diresapi dengan sediaan kosmetik; tisu
bayi untuk keperluan kosmetik; tisu diresapi dengan minyak esensial, untuk penggunaan kosmetik; tisu diresapi dengan
sediaan kosmetik; tisu kosmetik pra-lembab; tisu kosmetik yang sudah diresapi pelembab sebelumnya; tisu yang diresapi
dengan kosmetik; tisu yang diresapi dengan losion kosmetik; tisu, kain atau penyeka yang dilembapi atau diresapi dengan
sediaan membersihkan pribadi atau losion kosmetik; toner kulit untuk penggunaan kosmetik; toner untuk keperluan 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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Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:53:06
540   EtiketDID2022068063

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mukti Sendangadi Residence No. A38, RT. 007, RW. 024, Kel/Desa Sendangadi,
Kec. Mlati, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta   , Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta,
55285

VALINDRA ANDI BACHTIAR

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: goodcolla
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : goodcolla artinya minuman yang bagus
591 Uraian Warna : Hijau; Orange
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Aditif makanan untuk keperluan medis kedokteran hewan; Aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan medis; Aerosol-

aerosol yang mengandung obat; Agen-agen, reagen-reagen kimia, bahan-bahan pengujian logam (assay), enzim-enzim,
nucleotide, buffers, sediaan-sediaan kimia, dan sediaan-sediaan biological untuk untuk ilmu kedokteran dan ilmu kedokeran
hewan dibidang diagnostic ilmu kedokteran, klinik diagnostic, diagnostic ilmu kedokteran hewan, forensic ilmu kedokteran,
penelitian obat-obatan, obat-obatan ilmu kedokteran hewan, pengujian genetika  dan genetika.; Air bervitamin dan minuman
bervitamin untuk penggunaan medis; Anggur obat; BEDAK OBAT UNTUK GATAL DAN ALERGI; Bahan makanan tambahan
yang berasal dari tumbuhan, bukan untuk penggunaan medis; Bahan tambahan/aditif makanan diet hewan yang mengandung
obat, non-obat dan sediaan dokter hewan lainnya; Bahan tambahan/aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen
nutrisi untuk keperluan medis; Bahan tambahan/aditif nutrisi untuk bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk
bahan makanan hewan; Bahan tambahan/aditif untuk makanan hewan; Bawang hitam  tunggal untuk obat tradisional; Bawang
hitam  untuk obat tradisional; Bentuk sediaan obat farmasi untuk manusia; Bubuk obat-obatan hemodialisis; Campuran bahan
simbiotik untuk digunakan pada produk, sediaan,suplemen dan bahan makanan untuk keperluan medis; Cordyceps untuk
tujuan pengobatan; Formula obat herbal; Gelatin kulit keledai (Ejiao) untuk penggunaan pengobatan
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Tiongkok; Gula-gula yang diberi obat; Gula-gula yang mengandung obat; Hasil makanan pantangan untuk keperluan medis;
Hasil-hasil minuman pantangan untuk anak-anak dan orang-orang sakit; Kapsul kosong untuk obat-obatan; Kertas minyak
mengandung obat untuk tujuan medis; Kolesom untuk obat; Kombinasi dosis tetap dari bahan antiretroviral yang digunakan
dalam pengobatan HIV/AIDS; Kopi stamina yang mengandung obat; Krim obat herbal; Linimen [obat gosok]; Madu untuk obat;
Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Makanan bayi; Makanan dan Minuman
untuk  memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut untuk keperluan medis; Makanan dan minuman
berbahan dasar susu untuk anak-anak; Makanan dan minuman untuk keperluan nutrisi; Makanan dan zat diet tanpa resep
yang disesuaikan untuk penggunaan medis; Makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan
akuakultur, suplemen diet untuk keperluan dokter hewan dan akuakultur.; Makanan diet; Makanan diet untuk penggunaan
medis; Makanan diet untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan diet yang diadaptasi untuk orang sakit; Makanan diet
yang disesuaikan untuk keperluan medis; Makanan ringan untuk bayi; Makanan tambahan terbuat dari hewan, bukan untuk
penggunaan medis; Makanan tambahan untuk kesehatan/berenergi untuk keperluan medis (food suplement); Makanan untuk
anak-anak; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan diet khusus; Makanan untuk bayi dengan kebutuhan nutrisi khusus;
Makanan untuk bayi, jabang bayi dan orang cacat; Makanan untuk keperluan medis khusus; Makanan untuk orang sakit;
Makanan untuk wanita hamil, laktasi dan menyusui; Makanan yang telah difortifikasi untuk penggunaan medis; Minuman ber-
PH tinggi; Minuman beras kencur (jamu); Minuman berbahan dasar empon - empon (jamu); Minuman berbahan dasar rempah
- rempah (jamu); Minuman bergizi untuk keperluan diet; Minuman dalam bentuk serbuk dan berasa untuk pelangsing;
Minuman diet; Minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan kesehatan; Minuman herbal untuk keperluan pengobatan;
Minuman herbal untuk membantu tidur dan relaksasi; Minuman jahe merah yang mengandung obat; Minuman kesehatan yang
mengandung vitamin untuk meningkatkan stamina tubuh dan daya tahan tubuh; Minuman kesehatan/berenergi untuk
keperluan medis; Minuman kocok pengganti makanan untuk keperluan medis; Minuman kunyit asem (jamu); Minuman
mengandung obat; Minuman non-alkohol yang mengandung suplemen bernutrisi; Minuman obat; Minuman pelangsing;
Minuman stamina yang mengandung obat; Minuman suplemen berbahan baku herbal; Minuman suplemen dan kecantikan
yang mengandung obat; Minuman suplemen dari madu; Minuman suplemen dari madu hutan dan lemon yang difermentasi
dengan anggur, kaya dengan enzym dan antioksidan; Minuman suplemen herbal tradisional tanpa pengawet; Minuman
suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman suplemen untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan
stamina dan kecantikan; Minuman susu dengan campuran rempah untuk kesehatan; Minuman untuk digunakan sebagai alat
bantu pelangsingan tubuh; Minuman untuk jabang bayi; Minuman untuk keperluan medis; Minuman untuk keperluan
pengobatan; Minuman untuk kesehatan; Minuman untuk penambah gairah wanita dan mengencangkan vagina mengandung
obat; Minuman vitamin dan mineral (untuk medis); Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang
mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk
kesehatan; Minyak Esensial (essential oils) untuk keperluan pengobatan atau medis; Minyak Esensial (essential oils) untuk
mengobati jerawat; Minyak Rematik (Obat); Minyak jahe (untuk tujuan pengobatan); Minyak pala (untuk tujuan pengobatan);
Minyak-minyak yang mengandung obat; OBAT BIUS; OBAT CACING; OBAT MERAH; OBAT PENCUCI DARAH; Obat
Pemutih; Obat Penghilang Rasa Nyeri Pada Sendi dan Lutut; Obat Penghilang rasa nyeri serta anti radang pada otot, sendi
dan lutut; Obat dalam bentuk kantong yang mengandung nikotin (untuk medis); Obat gosok untuk ibu melahirkan; Obat herbal
kapsulan (extrac ikan gabus); Obat herbal rasa madu; Obat herbal untuk keperluan pengobatan termasuk obat herbal kering,
ekstrak obat herbal cair dan kapsul obat herbal; Obat herbal yang mengandung madu; Obat hisap hidung; Obat kumur dan
penyegar nafas mengandung obat; Obat kumur gigi; Obat nyamuk bayi; Obat paten Cina; Obat pembasmi biang keringat dan
gatal-gatal; Obat pembasmi rumput; Obat penambah nafsu makan; Obat pencegah penyakit coccidiosis untuk hewan burung
peliharaan; Obat pencuci darah; Obat pengusir  serangga; Obat suntik untuk hewan; Obat tradisional stamina pria; Obat
tradisional untuk daya tahan tubuh; Obat untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan sendi, tulang dan lutut; Obat-obatan
(dalam bentuk jamu); Obat-obatan Cina untuk keperluan manusia; Obat-obatan hemodialisis; Obat-obatan tonik; Obat-obatan
tradisional; Obat-obatan untuk mengobati infeksi HIV, dengan pengecualian obat-obatan yang berkaitan dengan antihistamin,
anti-alergi, asma, dekongestan dan penyakit pernapasan atau infeksi; Pencuci tangan mengandung obat; Persiapan makanan
biologis; Produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kelainan darah; Produk farmasi untuk pengobatan penyakit
tulang; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Produk perawatan kulit mengandung obat;
Produk perawatan mulut mengandung obat; Produk perawatan mulut mengandung obat, yaitu pasta gigi obat; Produk-produk
farmasi untuk pengobatan penyakit genetik; RAMUAN OBAT UNTUK MANDI BERENDAM; ROKOK DARI TANAMAN OBAT;
Ramuan obat tradisional Cina; SEDIAAN OBAT SUNTIK; Sampo rambut mengandung obat; Sediaan Farmasi dan Obat untuk
pengobatan Hepatitis B; Sediaan dan bahan farmasi dan obat-obatan; Sediaan dokter hewan untuk pencegahan, pengawasan
dan pengobatan dari penyakit hewan; Sediaan farmasi atau obat untuk digunakan sebagai antiretroviral; Sediaan farmasi
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
kardiovaskular; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; Sediaan farmasi untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan neurologis; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan otot; Sediaan
farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
terkait jaringan ikat; Sediaan farmasi untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang; Sediaan farmasi untuk obat
selesma; Sediaan farmasi/obat untuk pengobatan infeksi HIV-1/AIDS; Sediaan gigi dan pasta gigi yang mengandung obat;
Sediaan obat batuk; Sediaan obat dan farmasi; Sediaan obat/farmasi untuk pengobatan HIV/AIDS; Sediaan pelindung
matahari yang mengandung obat anti serangga; Sediaan perawatan mulut mengandung obat; Sediaan uji yaitu mendeteksi
obat-obatan dan alkohol untuk medis; Sediaan yang mengandung obat untuk pengobatan gigitan dan sengatan; Sediaan-
sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit kardiovaskular dan penyakit pada sistem saraf pusat; Sediaan-
sediaan farmasi untuk pengobatan mata; Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan onkologi;
Sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit saraf dan penyakit neurodegeneratif; Sediaan-sediaan farmasi untuk
pengobatan tuberkulosis; Sediaan-sediaan kimia untuk mengobati jamur; Sediaan-sediaan tabir surya yang mengandung obat
untuk kulit dan bibir; Semprotan mulut mengandung obat; Serat makanan yang dapat larut dalam air (water-soluble); Serat
yang berhubungan dengan makanan (dietary fiber) sebagai bahan baku untuk penggunaan/keperluan industri; Sirup yang
mengandung obat-obatan dengan rasa madu; Strip perawatan oral mengandung obat; Suplemen gizi atau makanan dalam
bentuk bubuk atau sachet; Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen
makanan biji rami; Suplemen makanan dan gizi; Suplemen makanan dan makanan termasuk yang terbuat dari atau dengan
madu; Suplemen makanan diet; Suplemen makanan hewan untuk digunakan dalam pembuatan makanan hewan dan bahan
makanan hewan; Suplemen makanan hewan untuk menggemukkan; Suplemen makanan minyak biji rami; Suplemen
makanan oral untuk penggunaan medis; Suplemen makanan tambahan untuk hewan; Suplemen makanan tanpa resep untuk
manusia; Suplemen makanan untuk keperluan medis; Suplemen makanan yang terdiri dari asam amino; Suplemen makanan
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yang terdiri dari asam amino, mineral dan unsur mikro; Suplemen mineral untuk bahan makanan; Suplemen nutrisi makanan
berupa kapsul minyak ikan; Suplemen untuk makanan hewan; Suplemen-suplemen serat makanan diet; TONIK OBAT KUAT;
Tanaman obat cistanche gurun; Teh herbal untuk tujuan pengobatan; Teh obat tanpa resep; Tingtur untuk keperluan
pengobatan; Tisu yang mengandung obat yang telah dilembabkan sebelumnya; Vitamin, mineral dan obat-obatan lainnya
yang mengandung madu; aditif makanan berdasarkan ekstrak tumbuhan untuk tujuan medis; aditif makanan hewan peliharaan
dalam bentuk vitamin dan mineral; aditif makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif makanan hewan,
yaitu, pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aditif mineral untuk bahan makanan untuk konsumsi manusia;
aditif non-obat untuk makanan hewan untuk digunakan sebagai suplemen gizi; aditif non-obat untuk makanan hewan, yaitu,
pengasaman untuk digunakan dalam makanan hewan; aerosol-aerosol yang mengandung obat; agen farmasi untuk
mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; agen pengiriman obat; agen pengiriman obat dalam bentuk bubuk yang
memberikan pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk film
terlarut yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk kapsul yang menyediakan
pelepasan terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk pelapis untuk tablet
yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen pengiriman obat dalam bentuk tablet yang memberikan pelepasan
terkontrol bahan aktif untuk berbagai macam obat-obatan; agen pengiriman obat dalam bentuk wafer yang dapat dimakan
untuk membungkus obat-obatan bubuk; agen pengiriman obat yang memfasilitasi pengiriman sediaan farmasi; agen
pengiriman obat yang terdiri dari senyawa yang memfasilitasi pengiriman berbagai obat-obatan; air laut untuk mandi obat; akar
obat; alkohol obat; anthelmintik (obat cacing); anti-oksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; antioksidan
[suplemen makanan]; antioksidan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; apitoxin [racun lebah madu] untuk tujuan
terapeutik atau pengobatan; bahan farmasi aktif untuk obat Barat; bahan makanan albuminous untuk keperluan medis; bahan
makanan hewani untuk keperluan medis; bahan obat untuk penggunaan manusia; bahan-bahan yang mengandung gizi untuk
berbagai macam minuman dalam bentuk bubuk yang siap untuk diminum; bakteri probiotik [suplemen makanan]; balm obat
kaki; balsam bayi (lilin lebah) mengandung obat; balsem yang mengandung obat; bantalan yang mengandung obat; bar
pengganti makanan bergizi disesuaikan untuk keperluan medis bagi individu yang menjalani perawatan medis; bar pengganti
makanan untuk keperluan medis; bedak bayi mengandung obat; bedak tubuh obat; bedak yang mengandung obat; bee pollen
untuk digunakan sebagai suplemen makanan diet; bee pollen yang diolah untuk keperluan pengobatan atau terapi; biofarmasi
untuk pengobatan kanker; bubuk obat kaki; bubuk pengganti makanan bergizi; bubuk pengganti makanan untuk keperluan
medis; busa (foam) yang mengandung obat; cairan obat untuk rokok elektronik; cairan obat yang mengandung vitamin, untuk
rokok elektronik; camilan pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran makanan bernutrisi berbentuk bubuk;
campuran minuman diet untuk digunakan sebagai pengganti makan untuk keperluan medis; campuran minuman nutrisi untuk
digunakan sebagai pengganti makanan untuk keperluan medis; campuran minuman pengganti makanan untuk keperluan
medis; campuran minuman suplemen diet; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa buah; campuran minuman
suplemen diet rasa buah; campuran minuman suplemen gizi bubuk untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen gizi
bubuk, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman suplemen makanan diet; campuran minuman suplemen makanan diet
untuk keperluan medis; campuran minuman suplemen makanan diet, bukan untuk tujuan medis; campuran minuman
suplemen nutrisi bubuk; douche obat; ekstrak herbal obat; ekstrak herbal obat untuk keperluan medis; ekstrak herbal untuk
tujuan pengobatan; ekstrak tumbuhan dan ramuan untuk keperluan pengobatan; energy bar digunakan sebagai suplemen
makanan; ganja medis dalam bentuk bercak dermal yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk
kapsul yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan kulit yang memfasilitasi pengiriman
obat-obatan; ganja medis dalam bentuk semprotan oral yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk
tablet hisap yang memfasilitasi pengiriman obat-obatan; ganja medis dalam bentuk tincture yang memfasilitasi pengiriman
obat-obatan; garam mandi obat; gel perawatan mulut obat; gel untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; gelang diresapi dengan obat nyamuk; ginseng untuk keperluan pengobatan; ginseng untuk penggunaan obat;
herbal atau ekstrak tumbuhan untuk digunakan sebagai suplemen makanan; homeishu [minuman keras tonik obat yang
mengandung ekstrak ramuan]; homeopati [obat komplementer]; homeopati [obat-obatan alternatif]; infus herbal obat; infus
obat; jamur obat; jel-jel yang mengandung obat; jujube, diobati; kaktus olahan untuk keperluan pengobatan atau terapi;
kantong-kantong douche yang sudah diisi sebelumnya yang mengandung sediaan pembersih obat; kapsul gelatin untuk obat-
obatan; kapsul gelatin, kosong, untuk obat-obatan; kapsul untuk obat-obatan; kapsul yang terbuat dari polimer berbasis
dendrimer, untuk obat-obatan; kapsul, kosong, untuk obat-obatan; kataplasma-kataplasma yang mengandung obat; kayu
cedar untuk digunakan sebagai obat nyamuk; kompres obat; kosmetik yang mengandung obat; kotak obat diisi, portabel,
untuk keperluan dokter hewan; kotak obat, portable, terisi; koyo-koyo/tempelan-tempelan yang mengandung obat; krim bibir
obat; krim kaki obat; krim kulit obat; krim obat; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; krim obat untuk perawatan kulit; krim obat untuk perlindungan kulit; krim pelindung obat; krim ruam popok obat;
krim wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; krim-krim yang mengandung obat; larutan cairan obat
untuk rokok elektronik; larutan cairan obat yang mengandung vitamin, untuk rokok elektronik; lesitin untuk keperluan medis
untuk digunakan sebagai aditif makanan; lilin pijat obat; losion untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; lotion after-shave obat; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; lotion kulit obat; lotion obat;
lotion obat untuk kulit terbakar; lotion obat untuk mengobati kondisi dermatologis; lotion rambut mengandung obat; lotion ruam
popok obat; lotion tubuh obat; lotion wajah obat; lumpur obat; makanan bayi; makanan bayi dalam kaleng; makanan bebas
gluten diadaptasi untuk keperluan medis; makanan biji rami untuk keperluan farmasi; makanan dan bahan-bahan diet yang
disesuaikan untuk keperluan medis; makanan dan minuman bervitamin tinggi/makanan tambahan/tambahan nutrisi
(berkhasiat dan disesuaikan untuk pemakaian medis) dalam berbagai rasa; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk
keperluan dokter hewan; makanan dan minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan dan minuman diet
yang diadaptasi untuk keperluan medis atau kedokteran hewan; makanan dan produk makanan bergizi yang diadaptasi untuk
keperluan medis; makanan dan zat diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan dan akuakultur; makanan dan zat
diet yang diadaptasi untuk penggunaan medis atau kedokteran hewan; makanan dan zat makanan yang diadaptasi untuk
penggunaan medis atau kedokteran hewan, makanan untuk bayi; makanan diet untuk penggunaan medis; makanan diet yang
diadaptasi untuk keperluan kesehatan; makanan diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; makanan diet yang diadaptasi
untuk penggunaan dokter hewan; makanan disesuaikan untuk keperluan medis; makanan disesuaikan untuk penderita
diabetes; makanan hewan probiotik; makanan homogen diadaptasi untuk keperluan medis; makanan kering-beku disesuaikan
untuk keperluan medis; makanan suplemen vitamin dan mineral; makanan tambahan dari bubuk sari pinus; makanan
tambahan diet dari bubuk spora ganoderma lucidum; makanan terliofilisasi diadaptasi untuk keperluan medis; makanan untuk
bayi; makanan untuk jabang bayi; makanan untuk keperluan farmasi; makanan untuk makanan enteral; makanan untuk orang-
orang dengan kebutuhan nutrisi khusus untuk keperluan medis; makanan untuk penyandang cacat untuk penggunaan medis;
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makanan yang diresapi ganja untuk tujuan medis; makanan/minuman suplemen kesehatan; mencuci muka antibakteri dengan
obat; mencuci tangan dengan obat; mengobati; minuman bervitamin; minuman diet untuk bayi yang diadaptasi untuk
keperluan medis; minuman diet untuk penggunaan medis; minuman diet unutk penggunaan medis; minuman diet yang
diadaptasi untuk keperluan medis; minuman diet yang diadaptasi untuk penggunaan dokter hewan; minuman diet yang
disesuaikan untuk keperluan medis; minuman disesuaikan untuk keperluan medis; minuman elektrolit untuk keperluan medis;
minuman jus buah diabetes diadaptasi untuk keperluan medis; minuman kesehatan menambah vitalitas badan dan
menambah kecerdasan anak-anak; minuman kesehatan untuk keperluan medis (antioksidan); minuman kesehatan yang
mengandung ginseng; minuman medis dalam bentuk suplemen diet untuk detoksifikasi hati; minuman medis dalam bentuk
suplemen diet untuk detoksifikasi usus besar; minuman mineral obat; minuman nutraceutical; minuman obat; minuman obat
dalam sifat minuman keras tonik; minuman obat dalam sifat minuman keras tonik rasa; minuman obat herbal; minuman
pengganti elektrolit untuk keperluan medis; minuman pengganti makanan untuk keperluan medis; minuman segar daun kelor
(jamu); minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; minuman suplemen gizi untuk keperluan medis; minuman suplemen
gizi, bukan untuk keperluan medis; minuman susu malt untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet; minuman
tambahan makanan diet untuk keperluan medis; minuman tambahan makanan diet, bukan untuk tujuan medis; minuman
tambahan untuk keperluan diet; minuman untuk bayi; minuman untuk detox (keperluan medis); minuman yang diperkaya
dengan nutrisi untuk penggunaan medis; minuman yang diperkaya nutrisi untuk keperluan medis; minuman yang diperkaya
vitamin untuk keperluan medis; minuman yang diresapi ganja untuk tujuan medis; minuman yang disesuaikan untuk
penggunaan medis; minyak bayi mengandung obat; minyak obat; minyak pijat obat; multi-purpose analgesik balm obat; obat
alergi; obat amonia untik dicium; obat anti gigitan nyamuk dan serangga dalam bentuk cairan; obat antiepilepsi; obat antijamur;
obat antipiretik dengan efek sedatif; obat antituberkulosis; obat antitumor; obat bakar anti nyamuk; obat dalam bentuk tablet
untuk farmasi; obat dan agen terapi; obat dan salep herbal; obat diare; obat dronabinol; obat herbal; obat hipoglikemik; obat
homeopati; obat implan; obat jagung; obat jerawat; obat kumur; obat kumur anti rongga gigi; obat kumur anti rongga obat; obat
kumur anti rongga untuk keperluan medis; obat kumur obat untuk hewan peliharaan; obat kumur untuk keperluan dokter
hewan; obat kumur untuk keperluan medis; obat kurap; obat luar berbahan baku herbal; obat luar berbahan baku kimiawi; obat
nabilone; obat nyamuk bakar; obat nyamuk dalam bentuk lilin; obat otonom untuk keperluan medis; obat panu; obat pelembab
bibir; obat pelumas berbasis lidah buaya; obat penambah nafsu makan anak; obat pencahar; obat pencahar untuk hewan;
obat pencahar untuk keperluan dokter hewan; obat penenang; obat penenang hipnosis; obat penenang ringan (anxiolytic);
obat penggemuk badan; obat pengobatan infeksi HIV; obat pereda alergi; obat pereda luka bakar; obat pereda nyeri; obat
pereda nyeri untuk keperluan dokter hewan; obat pilek atau obat selesma; obat salep bibir; obat semprot gatal-gatal; obat
semprot untuk biang keringat; obat semprot untuk bisul; obat semprot untuk cacar; obat semprot untuk kadas; obat semprot
untuk kutu air; obat semprot untuk luka bakar; obat semprot untuk mengeringkan luka diabetes; obat semprot untuk panu; obat
sitostatik untuk keperluan medis; obat tetes mata; obat tetes pereda batuk; obat tetes telinga; obat tidur; obat traditional
penggemuk badan; obat untuk keringat; obat untuk keringat kaki; obat-obat gosok yang mengandung obat; obat-obatan; obat-
obatan anti-diabetes; obat-obatan antibakteri; obat-obatan berbahan baku herbal; obat-obatan berbahan baku kimiawi; obat-
obatan farmasi; obat-obatan herbal; obat-obatan homeopati; obat-obatan kardiovaskular; obat-obatan mentah; obat-obatan
okular; obat-obatan organoterapi; obat-obatan oriental untuk penyakit wanita; obat-obatan pelangsing tubuh; obat-obatan
serotherapeutic; obat-obatan suntik untuk pengobatan reaksi anafilaksis; obat-obatan tanpa resep; obat-obatan tradisional
Cina; obat-obatan untuk hewan; obat-obatan untuk keperluan dokter hewan; obat-obatan untuk keperluan gigi; obat-obatan
untuk keperluan manusia; obat-obatan untuk keperluan medis; obat-obatan untuk mencuci mata; obat-obatan untuk mengatur
siklus menstruasi; obat-obatan untuk mengobati gangguan usus; obat-obatan untuk mengobati gejala penyakit radiasi; obat-
obatan untuk mengobati penyakit pencernaan; obat-obatan untuk mengobati penyakit pernapasan; obat-obatan untuk
meringankan sembelit; obat-obatan untuk pencegahan dan pengobatan kanker; obat-obatan untuk penggunaan medis; obat-
obatan untuk penggunaan oftalmologis; obat-obatan untuk pengobatan disfungsi ereksi; obat-obatan untuk pengobatan
kanker; obat-obatan untuk pengobatan penyakit menular; obat-obatan untuk pengobatan penyakit tulang; obat-obatan untuk
pengobatan penyakit virus; obat-obatan untuk sembelit; obat-obatan untuk sembelit [sembelit]; obat-obatan, sediaan medis
dan kedokteran hewan; pakan ternak yang diberi obat; pasta gigi obat; pelembab kulit obat; pelembab tubuh obat; pelembab
wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; pelembab wajah obat; pembersih daerah kewanitaan
mengandung obat; pembersih obat untuk kulit dan luka; pembersih wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; pencucian vagina yang mengandung obat; pengelupas sel kulit (peel) wajah mengandung obat untuk mengobati
kondisi dermatologis; pengganti gula untuk keperluan pengobatan atau terapi; pengganti makanan dan campuran minuman
suplemen diet untuk keperluan medis; pengganti makanan disesuaikan untuk keperluan dokter hewan; pengganti makanan
disesuaikan untuk keperluan medis; pengganti makanan gizi; penyeka obat; perasa obat untuk digunakan dalam rokok
elektronik; permen karet obat; permen obat; permen yang mengandung obat; permen, obat; persediaan pengobatan gejala
menstruasi; pil herbal untuk pengobatan diabetes; pil untuk pengobatan tinitus; plester-plester yang mengandung obat;
preparat kimia untuk keperluan pengobatan; produk dan suplemen makanan kesehatan; produk farmasi untuk pencegahan
dan pengobatan hemofilia; produk farmasi untuk pencegahan dan pengobatan penyakit imunologis; propolis untuk keperluan
pengobatan atau terapi; racun lebah untuk tujuan terapeutik atau pengobatan; radix glycyrrhizae obat; ragi bir untuk digunakan
sebagai suplemen makanan; ramuan obat; rempah-rempah/daun-daunan/ akar-akaran untuk keperluan pengobatan; sabun
obat; sabun obat untuk bayi; sabun obat untuk tangan; sabun obat untuk tubuh; sabun obat untuk wajah; sabun tangan obat;
sabun tubuh yang diberi obat; sabun wajah obat; salep mentolated obat multi-tujuan; salep obat untuk mengobati kondisi
dermatologis; salep ruam popok obat; salep untuk mengobati ruam popok; salep yang mengandung obat; salep-salep yang
mengandung obat; sampo kering obat; sampo mengandung obat; sampo obat; sampo obat untuk hewan peliharaan; sediaan
baskom obat; sediaan biologis untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan diabetes; sediaan dan
bahan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan
kardiovaskular; sediaan dan bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan metabolisme; sediaan dan bahan obat;
sediaan dan bahan-bahan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan pada kesehatan reproduksi; sediaan dan
komposisi farmasi untuk pengobatan dan pencegahan kanker; sediaan dokter hewan untuk pengobatan bakteri usus; sediaan
farmasi atau obat tetes mata antibiotik dan anti inflamasi; sediaan farmasi dalam bentuk minyak untuk digunakan manusia
dalam pengobatan kekurangan gizi; sediaan farmasi dan zat untuk pengobatan penyakit pencernaan; sediaan farmasi inhalasi
untuk mengobati penyakit dan gangguan pernapasan; sediaan farmasi untuk digunakan sebagai obat tetes mata; sediaan
farmasi untuk inhalasi untuk pengobatan hipertensi paru; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan
penyakit terkait infeksi; sediaan farmasi untuk manusia untuk pencegahan dan pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi
untuk mengobati alergi; sediaan farmasi untuk mengobati cedera olahraga; sediaan farmasi untuk mengobati chloasma;
sediaan farmasi untuk mengobati dan mencegah penyakit kulit dan kuku; sediaan
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farmasi untuk mengobati gangguan kulit; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan metabolisme; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan organ sensorik; sediaan farmasi untuk mengobati gangguan sistem pencernaan; sediaan farmasi untuk
mengobati gangguan sistem saraf perifer; sediaan farmasi untuk mengobati gejala penyakit radiasi; sediaan farmasi untuk
mengobati halitosis; sediaan farmasi untuk mengobati hipoglikemia; sediaan farmasi untuk mengobati ketombe; sediaan
farmasi untuk mengobati lesi yang disebabkan secara fisik; sediaan farmasi untuk mengobati masalah epidermal; sediaan
farmasi untuk mengobati penyakit pernapasan; sediaan farmasi untuk mengobati rinitis alergi dan asma; sediaan farmasi
untuk mengobati sengatan matahari; sediaan farmasi untuk mengobati sengatan panas; sediaan farmasi untuk mengobati
tumor ganas; sediaan farmasi untuk pencegahan dan pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pengobatan asam urat;
sediaan farmasi untuk pengobatan asma; sediaan farmasi untuk pengobatan cacing pada hewan peliharaan; sediaan farmasi
untuk pengobatan diabetes; sediaan farmasi untuk pengobatan disfungsi ereksi; sediaan farmasi untuk pengobatan epilepsi;
sediaan farmasi untuk pengobatan fibrosis kistik; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan hormonal; sediaan farmasi
untuk pengobatan gangguan hormonal dan pencegahan osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan irama
jantung; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan muskuloskeletal; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pada
sistem metabolisme; sediaan farmasi untuk pengobatan gangguan pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan
hiperkolesterol; sediaan farmasi untuk pengobatan hiperlipidemia; sediaan farmasi untuk pengobatan hipertensi; sediaan
farmasi untuk pengobatan induksi ovulasi pada sindrom ovarium polikistik; sediaan farmasi untuk pengobatan infertilitas;
sediaan farmasi untuk pengobatan kanker; sediaan farmasi untuk pengobatan ketidakseimbangan kimia; sediaan farmasi
untuk pengobatan mastitis; sediaan farmasi untuk pengobatan multiple sclerosis; sediaan farmasi untuk pengobatan
osteoporosis; sediaan farmasi untuk pengobatan patah tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan pembuahan eksternal
(operasi pembuahan in vitro); sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit Parkinson; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit autoimun; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit dan gangguan terkait sistem kekebalan tubuh; sediaan farmasi
untuk pengobatan penyakit dan kondisi mata; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit ginjal; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit kardiovaskular; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit menular; sediaan farmasi untuk pengobatan
penyakit pencernaan; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit sistem saraf pusat [SSP]; sediaan farmasi untuk
pengobatan penyakit tulang; sediaan farmasi untuk pengobatan penyakit virus; sediaan farmasi untuk pengobatan rinitis alergi;
sediaan injeksi untuk pengobatan impotensi seksual; sediaan kimia untuk mengobati busuk gandum; sediaan kimia untuk
mengobati infeksi patogenik yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati jamur; sediaan kimia untuk
mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman
anggur; sediaan kimia untuk mengobati penyakit yang mempengaruhi tanaman sereal; sediaan kimia untuk mengobati
phylloxera; sediaan makanan diet diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan mandi obat untuk penggunaan terapi; sediaan
mandi, obat; sediaan menghilangkan kutil obat; sediaan niacinamide untuk pengobatan jerawat; sediaan nutrisi tambahan
makanan; sediaan obat; sediaan obat nyamuk; sediaan obat penahan darah; sediaan obat terapi untuk mandi; sediaan obat
untuk digunakan dalam onkologi; sediaan obat untuk mengobati halitosis; sediaan obat untuk mulut dalam bentuk tetes,
kapsul, tablet atau tablet terkompresi; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk kapsul; sediaan obat untuk mulut
harus diambil dalam bentuk tablet; sediaan obat untuk mulut harus diambil dalam bentuk tablet terkompresi; sediaan obat
untuk mulut harus diambil dalam bentuk tetes; sediaan obat untuk pengobatan penyakit menular; sediaan obat untuk
perawatan kulit; sediaan pencukuran obat; sediaan pengobatan asma; sediaan pengobatan demam melepuh; sediaan
pengobatan dismenore; sediaan pengobatan gastrointestinal; sediaan pengobatan hepatitis; sediaan pengobatan jamur kuku;
sediaan pengobatan jerawat; sediaan pengobatan kardiovaskular; sediaan pengobatan kutu [pediculisida]; sediaan
pengobatan mabuk perjalanan; sediaan pengobatan migrain; sediaan pengobatan mual; sediaan pengobatan mulut obat;
sediaan perawatan bibir obat; sediaan perawatan kesehatan obat; sediaan perawatan kulit obat; sediaan perawatan mulut
yang mengandung obat; sediaan perawatan obat; sediaan perawatan obat untuk anjing; sediaan perawatan obat untuk hewan
peliharaan; sediaan perawatan obat untuk kucing; sediaan perawatan obat untuk ternak; sediaan perawatan rambut
mengandung obat; sediaan perawatan wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; sediaan pertumbuhan
rambut obat; sediaan semprotan obat hidung; sediaan untuk diagnosis dan pengobatan gangguan yang berkaitan dengan
reproduksi dan kesuburan seksual; sediaan untuk membuat minuman diet yang diadaptasi untuk keperluan medis; sediaan
untuk membuat minuman obat; sediaan untuk mengobati masuk angin; sediaan untuk mengobati wasir; sediaan untuk
pengobatan hiperlipidemia; sediaan untuk pengobatan luka bakar; sediaan untuk pengobatan pada gangguan memori yang
berkaitan dengan usia; sediaan untuk pengobatan penyakit otak degeneratif primer; sediaan untuk pengobatan penyakit otak
degeneratif traumatis; sediaan untuk pengobatan penyakit serebral degeneratif vaskular; sediaan-sediaan farmasi untuk
pencegahan dan pengobatan penyakit menular, yaitu infeksi virus dan bakteri; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan
kanker, trombosis, dan penyakit pernapasan; sediaan-sediaan farmasi untuk pengobatan kelainan darah langka; sediaan-
sediaan makanan diet; sediaan-sediaan pengganti makanan (suplemen); semprotan dan stik aromaterapi yang mengandung
obat untuk menghilangkan stres; semprotan herbal obat dan krim herbal untuk penggunaan tubuh eksternal; semprotan obat;
semprotan obat untuk mulut; semprotan tenggorokan obat; semprotan-semprotan yang mengandung obat; serat biji rami untuk
digunakan sebagai suplemen makanan; serat makanan; serat makanan untuk digunakan sebagai bahan dalam pembuatan
suplemen makanan; serat makanan untuk membantu pencernaan; serat makanan untuk mengobati sembelit; serbuk minuman
kesehatan rasa beras kencur; serum untuk wajah mengandung obat untuk mengobati kondisi dermatologis; shampoo ketombe
obat; sirup obat batuk; spons obat untuk luka; strip tes yaitu mendeteksi alkohol dan obat-obatan terlarang untuk medis;
sulfonamid dalam sifat obat-obatan; sulfonamides [obat-obatan]; suplemen diet, suplemen nutrisi dan suplemen makanan;
suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen gizi dalam sifat
campuran minuman bubuk untuk keperluan medis; suplemen gizi dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan
medis; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani; suplemen gizi untuk bahan makanan hewani, untuk keperluan medis;
suplemen herbal dan makanan untuk membantu produksi susu pada hewan menyusui; suplemen makanan; suplemen
makanan alami untuk mengobati claustrophobia; suplemen makanan berbasis karbohidrat; suplemen makanan berbasis
kiwicha; suplemen makanan berbasis maca; suplemen makanan berbasis protein; suplemen makanan berbasis quinoa;
suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen
makanan bubuk, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk, cairan, kapsul dan tablet, semua untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk butiran;
suplemen makanan dalam bentuk granular untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk granular, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk kapsul; suplemen makanan dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis;
suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen
makanan dalam bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis;
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suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran; suplemen makanan dalam sifat ramuan herbal campuran, bukan
untuk tujuan medis; suplemen makanan dan gizi untuk olahraga ketahanan; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen
makanan pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan dengan efek
kosmetik; suplemen makanan di alam infus herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet; suplemen
makanan diet bubuk; suplemen makanan diet bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet bubuk, bukan untuk
tujuan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk batangan protein siap saji; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk;
suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk bubuk, bukan
untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk granular untuk
keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk granular, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet
dalam bentuk kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam
bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet; suplemen makanan diet dalam
bentuk tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk tablet, bukan untuk keperluan medis; suplemen
makanan diet dalam sifat bar protein siap makan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat bar protein siap
makan, bukan untuk tujuan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman
bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat ramuan herbal campuran untuk keperluan medis; suplemen makanan diet di alam infus
herbal campuran; suplemen makanan diet yang terdiri dari ekstrak herbal dehidrasi dalam bentuk kapsul; suplemen makanan
hewan; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan kesehatan terutama terbuat dari minyak; suplemen makanan
kesehatan untuk orang dengan kebutuhan diet khusus; suplemen makanan mineral; suplemen makanan mineral untuk
manusia; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan obat untuk konsumsi manusia; suplemen makanan
terdiri dari mineral; suplemen makanan terutama terdiri dari kalsium; suplemen makanan terutama terdiri dari magnesium;
suplemen makanan terutama terdiri dari zat besi; suplemen makanan untuk bayi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan kardiovaskular;
suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan mukosa; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pencegahan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan otot; suplemen
makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan
gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pencegahan gangguan tulang; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan
gangguan kardiovaskular; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan mukosa; suplemen makanan
untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
otot; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; suplemen makanan untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; suplemen makanan untuk digunakan dalam pengobatan gangguan tulang;
suplemen makanan untuk hewan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan
dalam bentuk suguhan; suplemen makanan untuk hewan peliharaan dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen
makanan untuk keperluan kesehatan hewan; suplemen makanan untuk manusia; suplemen makanan untuk manusia dan
hewan; suplemen makanan untuk perbaikan struktural struktur epidermis; suplemen makanan untuk perlindungan struktural
struktur epidermis; suplemen makanan untuk ternak; suplemen makanan untuk unggas, sapi, babi dan ternak lainnya;
suplemen makanan yang mengandung bahan-bahan alami; suplemen makanan yang terdiri dari mineral; suplemen makanan
yang terdiri dari vitamin; suplemen makanan yang tidak mengandung obat untuk konsumsi manusia (minyak); suplemen
makanan, bukan untuk kegunaan medis; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya
atau sachet; suplemen nutrisi non-obat untuk pakan ternak; suplemen nutrisi yang digunakan untuk diet sebagai makanan
fungsionalitas; suplemen obat untuk bahan makanan untuk hewan; suplemen vitamin dalam bentuk tablet untuk membuat
minuman effervescent ketika ditambahkan ke air; supplemen makanan untuk keperluan medis; susu formula bayi dan
makanan untuk bayi; susu formula untuk digunakan dalam makanan bayi dalam paket yang sudah ditentukan sebelumnya;
tablet hisap obat; tablet-tablet yang mengandung obat; tanaman obat dalam bentuk kering atau diawetkan; tapal-tapal (bahan
yang lembut dan lembab yang ditempelkan ke badan) yang mengandung obat; teh aromatik untuk penggunaan obat; teh
herbal untuk penggunaan obat; teh herbal untuk tujuan pengobatan; teh obat; tisu yang mengandung obat yang telah
dilembabkan sebelumnya; toner kulit obat; tonik [obat-obatan]; tonik restorative (obat-obatan); vaksin hewan untuk keperluan
pengobatan; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan dermatologis; vitamin dan mineral untuk
digunakan dalam pengobatan gangguan kardiovaskular; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan
mukosa; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan neurologis; vitamin dan mineral untuk digunakan
dalam pengobatan gangguan otot; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan sendi; vitamin dan
mineral untuk digunakan dalam pengobatan gangguan terkait jaringan ikat; vitamin dan mineral untuk digunakan dalam
pengobatan gangguan tulang; vitamin dan obat untuk burung; vitamin dan obat untuk kucing; vitamin dan obat untuk unggas;
vitamin dan suplemen makanan diet untuk hewan; zat diet untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat diet yang
disesuaikan untuk penggunaan medis, makanan untuk bayi; zat makanan yang terdiri dari vitamin, mineral dan elemen, baik
secara individu atau dalam kombinasi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:53:48
540   EtiketDID2022068064

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. GUNUNG RAYA DALAM BLK. D/45 RT.005 RW.011 KEL. CIREUNDEU
KEC.CIPUTAT TIMUR, Kota Tangerang Selatan, Banten

H. MAHEDA DWINARENDRA, MBA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GLOWTAGEN C
Merek Kata dan Lukisan
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566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Emas abu
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===antioksidan [suplemen makanan]; suplemen makanan dengan efek kosmetik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:55:18
540   EtiketJID2022068065

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. T.M. Pahlawan Seribu CBD Lot XV, BSD Tangerang, Desa/Kelurahan
Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos:
15310, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310

PT SINAR INDAH PRIMERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINAR PRIMERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua (navy), biru muda (cyan), oranye (orange) dan merah (red).
511 Kelas Barang/Jasa : 39
510 Uraian Barang/Jasa : ===jasa logistik yang terdiri dari pengangkutan dan pergudangan barang; jasa logistik yang terdiri dari transportasi,

pengemasan, dan penyimpanan barang; logistik transportasi; pengangkutan; penyewaan gudang; penyimpanan barang;
penyimpanan data atau dokumen yang disimpan secara elektronik; penyimpanan fisik data atau dokumen yang disimpan
secara elektronik; pergudangan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:55:52
2022/09754 23/03/2022 ZA

540   EtiketDID2022068066

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 14 Ellman Street, Sunderland Ridge, Centurion, Gauteng, 0157, South Africa
AMKA Products (Pty) Ltd

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Muchamad Arif Rochman, S.S., S.H.
Komp. The Address@Cibubur, Cluster Platinum, Blok BB. No 35, Leuwinanggung,
Tapos, Depok

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLAYGIRL BEAUTY COME OUT & PLAY
Merek Kata

566 Arti Bahasa :

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;

kosmetik dan sediaan pembersih badan yang tidak mengandung obat; minyak esensial; pasta gigi tanpa obat; wangi-
wangian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:57:28
540   EtiketDID2022068067

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Jaafar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AAA JIN HUANG + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : PUTIH, MERAH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras

jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Campuran beras coklat dan hitam; beras analog;
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beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:58:28
540   EtiketDID2022068068

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMPLEK BPKP NO. 48 , RT/RW. 017/009 , KEL. RAWASARI, KEC. RAWASARI,
JAKARTA PUSAT, Kota Administrasi Jakarta Pusat, DKI Jakarta

ARDIANSYAH SUYATA MABAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MANDALA RANTAI KHATULISTIWA The Purity Of Trust From a Blessing + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : GOLD , KUNING , PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 31
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bibit Ikan; Buah anggur untuk wine (minuman beralkohol), segar; Hasil peternakan; Makanan ternak; Makanan ternak

sintetis; Pelet (Makanan Ternak); Rangkaian buah segar (parcel); Sayuran segar; Sediaan untuk penggemukan ternak;
almond [buah-buahan]; anak ikan yang baru menetas; benih ikan; benih untuk menanam buah dan sayuran; buah - buahan
dan sayuran segar yang belum diolah; buah dan sayuran segar organik; buah segar; buah segar dan belum diolah; buah-
buahan dan sayuran segar, bumbu segar; buah-buahan segar, tidak diolah, sayuran, kacang-kacangan dan biji-bijian; ikan air
tawar, hidup; ikan bertelur; ikan hidup untuk makanan manusia; ikan hidup, selain untuk makanan manusia; ikan, hidup; nutrisi
(bahan makanan) untuk ikan; pohon buah; sayuran mentah, belum diproses; sayuran segar dan belum diproses; tanaman
buah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 17:59:15
540   EtiketDID2022068069

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu-Abu, dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:01:08
540   EtiketDID2022068070

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puncak Mandala No. 11 A, RT/RW 001/011, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan
Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

Herry Wiyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Laris Manis Tea Label
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Kuning Emas, Kuning, Biru, Hitam
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511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Pipa rokok; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Tembakau molase; Tempat,

sarung atau kantong untuk rokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; kreteks; produk-produk tembakau;
rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:03:33
540   EtiketDID2022068071

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Puncak Mandala No. 11 A, RT/RW 001/011, Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan
Sukun, Kota Malang, Jawa Timur

Herry Wiyono

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Moh. Fahrial Amrulla S.H.,M.H
Jl. Sunan Muria VIII/9, Kota Malang

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cello Teh Wangi
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Merah, Putih, Hijau, Kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok; Pipa rokok; Tembakau mentah atau yang sudah diolah; Tembakau molase; Tempat,

sarung atau kantong untuk rokok; cerutu; cerutu-cerutu kecil; filter rokok; kertas rokok; kreteks; produk-produk tembakau;
rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok putih; tembakau; tembakau daun; tembakau linting tangan; tembakau rokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:04:04
540   EtiketDID2022068072

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, Abu-abu, Oren, dan Biru
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:08:05
540   EtiketDID2022068073

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, Hitam, Putih, dan Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
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rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:09:25
540   EtiketDID2022068074

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

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

Jaafar

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GOLDEN BELL + LUKISAN
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : MERAH, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Beras; Beras Analog (Beras yang terbuat dari Jagung); Beras basmati; Beras bulir panjang; Beras campuran; Beras

jepang; Beras organik; Beras padi liar; Beras pratanak; Beras shirataki; Campuran beras coklat dan hitam; beras analog;
beras analog (Beras yang terbuat dari singkong); beras buatan; beras hitam; beras ketan; beras merah; beras plumula untuk
makanan; beras putih; beras sekam===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:10:06
540   EtiketDID2022068075

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl Caringin Gg Lumbung IV, Kota Bandung, Jawa Barat, 40223
Rif at Muhammad Rachmat

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Delibra
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Baju Hangat untuk pria; Pakaian Pria; Pakaian Pria Jeans; celana panjang untuk pria; celana pendek untuk pria; celana

pria; kaus kaki baju pria; kaus kaki pria; kemeja untuk pria; pakaian pria; pakaian untuk pria; sabuk untuk pria; sandal untuk
pria; sepatu untuk pria===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:12:58
540   EtiketDID2022068076

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, putih, hitam, dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
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tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:19:19
540   EtiketDID2022068077

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, putih, hitam, dan biru
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:22:23
540   EtiketDID2022068078

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjung Siniai, Desa/Kelurahan Silabu, Kec. Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Sumatera Barat, 25125

PT. INTERNUSA BAHAGIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MACARONIS RESORT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung papan selancar; Tas disesuaikan untuk membawa papan selancar; aileron untuk papan selancar angin; bantalan

traksi untuk papan selancar; daggerboard untuk papan selancar angin; harness (tali pengaman) untuk papan selancar angin,
harness tip untuk papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness; kalung papan selancar; papan selancar;
papan selancar angin; papan selancar tidak bermotor; papan untuk selancar layang-layang; pelampung untuk keperluan
rekreasi, snorkeling,; pelindung tapak dasar untuk papan selancar angin, spreader, katrol, ekstensi tiang layar untuk papan
selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin, diabolos untuk tapak tiang layar untuk papan
selancar angin; sandaran kepala untuk papan selancar angin; watch-lifter untuk papan selancar angin; pengencang untuk
papan selancar angin; ring tambahan untuk papan selancar angin; tali untuk papan selancar; sarung yang dirancang untuk
papan selancar dan ski; sirip untuk papan selancar; tali sandang keamanan untuk papan selancar; tali untuk papan selancar;
tas yang dirancang khusus untuk papan selancar; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; tiang layar untuk
papan selancar angin, dasar tiang layar untuk papan selancar angin, pelat dasar tiang layar untuk papan selancar angin,
engkol untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin,; troli pengangkut untuk papan selancar angin; tutup pelindung
untuk papan selancar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:23:44
540   EtiketDID2022068079

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Tiga Dimensi
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Nama Merek : M2000
566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:26:28
540   EtiketJID2022068080

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL RAJAWALI 6 NO 17, Kota Bekasi, Jawa Barat, 17412
SABAR PARDAMEAN L TOBING

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: HIVEFIVE One Stop Business Solution + Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Solusi Untuk Segala Kebutuhan Bisnis Anda
591 Uraian Warna : HITAM, PUTIH, KUNING
511 Kelas Barang/Jasa : 35, 36, 45
510 Uraian Barang/Jasa : ===Akuntan perpajakan; Akuntansi perusahaan; Jasa akuntansi; Jasa pengurusan perijinan PT (Perseroan Terbatas); Jasa

pengurusan perijinan badan usaha; Jasa pengurusan perijinan perusahaan; Konsultan Pajak; Layanan jasa menguruskan
pendirian badan usaha; jasa akuntansi yang berkaitan dengan piutang dagang; konsultasi akuntansi; konsultasi manajemen
perusahaan===
===Penyediaan jasa informasi keuangan; Penyewaan kantor virtual; jasa penyewaan kantor untuk bekerja bersama; jasa
penyewaan ruang kantor; penyewaan kantor===
===Jasa-jasa pemenuhan syarat peraturan-peraturan, ialah: meninjau standar-standar dan praktik-praktik untuk membantu
para
klien untuk memenuhi syarat dengan peraturan-peraturan Pemerintah, peraturan-peraturan dan aturan-aturan dibidang
per-Bank-an dan pemasaran modal (capital market), asuransi, pengelolaan asset, pajak, akunting, audit, jasa-jasa keuangan,
jasa-jasa pengawasan ekspor dan bea cukai, keamanan makanan, perkakas-perkakas kedokteran, anti penyuapan dan
korupsi,
pharmasi dan ilmu pengetahuan hidup, manfaat para karyawan, perobahan iklim, berbagai keperluan (utility), energi,
perawatan
kesehatan, telekomunikasi data pribadi, otomotif, dan keramahtamahan dan bersantai; Konsultasi kepatuhan regulasi dalam
bidang investasi dan keuangan; jasa hukum untuk prosedur yang berkaitan dengan hak properti industri; jasa hukum yang
berkaitan dengan manajemen klaim untuk perusahaan asuransi, pialang asuransi dan perusahaan industri; jasa hukum yang
berkaitan dengan pembentukan dan pendaftaran perusahaan; jasa konsultasi hukum; jasa konsultasi hukum di bidang
perpajakan; jasa konsultasi paten dan properti industri; jasa notaris; jasa notaris publik; jasa pengawasan properti industri; jasa
penyediaan informasi hukum; jasa penyediaan informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan jasa keamanan untuk
perlindungan properti dan individu===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:29:01
540   EtiketDID2022068081

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : putih, hitam, ungu, dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
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pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:29:11
540   EtiketDID2022068082

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Tanjung Siniai, Desa/Kelurahan Silabu, Kec. Pagai Utara, Kabupaten Kepulauan
Mentawai, Sumatera Barat, 25125

PT. INTERNUSA BAHAGIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MACARONIS
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : BIRU DAN HIJAU
511 Kelas Barang/Jasa : 28
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sarung papan selancar; Tas disesuaikan untuk membawa papan selancar; aileron untuk papan selancar angin; bantalan

traksi untuk papan selancar; daggerboard untuk papan selancar angin; harness (tali pengaman) untuk papan selancar angin,
harness tip untuk papan selancar angin, lilitan harness, alat tambahan harness; kalung papan selancar; papan selancar;
papan selancar angin; papan selancar tidak bermotor; papan untuk selancar layang-layang; pelampung untuk keperluan
rekreasi, snorkeling,; pelindung tapak dasar untuk papan selancar angin, spreader, katrol, ekstensi tiang layar untuk papan
selancar angin, tendon untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin, diabolos untuk tapak tiang layar untuk papan
selancar angin; sandaran kepala untuk papan selancar angin; watch-lifter untuk papan selancar angin; pengencang untuk
papan selancar angin; ring tambahan untuk papan selancar angin; tali untuk papan selancar; sarung yang dirancang untuk
papan selancar dan ski; sirip untuk papan selancar; tali sandang keamanan untuk papan selancar; tali untuk papan selancar;
tas yang dirancang khusus untuk papan selancar; tas yang dirancang khusus untuk ski dan papan selancar; tiang layar untuk
papan selancar angin, dasar tiang layar untuk papan selancar angin, pelat dasar tiang layar untuk papan selancar angin,
engkol untuk tapak tiang layar untuk papan selancar angin,; troli pengangkut untuk papan selancar angin; tutup pelindung
untuk papan selancar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:32:05
540   EtiketDID2022068083

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : abu-abu, putih, hitam, dan hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:35:24
540   EtiketDID2022068085

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, putih, abu-abu, hijau, dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:39:06
540   EtiketDID2022068086

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:42:11
540   EtiketDID2022068087

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Abu-abu, merah, hitam, dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:44:06
540   EtiketDID2022068088
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730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP.WINDSOR PARK BLOK III RT 003 RW 009 KEL. LUBUK BAJA KOTA, Kota
Batam, Kepulauan Riau

JULIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Melony
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Krim untuk pemutih kulit; Losion dan serum; Losion pelembab (kosmetik);

Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion pelindung sinar ultra-violet; Masker pemutih kulit untuk keperluan
kosmetik; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan [tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Pemutih ketiak;
Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk
cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun penghilang bau badan; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum
Peremajaan Kulit; Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum
pengencang kulit; body lotion untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; esens pemutih; krim
masker tubuh; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit; krim tanpa obat untuk memutihkan kulit; losion untuk tubuh;
losion untuk wajah tidak mengandung obat; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion
kecantikan; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion tabir surya dan krim perawatan matahari; lotion untuk mengurangi selulit;
lotion untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat;
masker kecantikan; masker kecantikan rambut; masker kosmetik; masker kulit; masker pelembab kulit; masker scrub
pemurnian mendalam; masker tubuh; memijat minyak dan lotion; sabun batang; sabun kosmetik; sabun krim tubuh; sabun
kulit; sabun mandi cair; sabun tubuh; sabun untuk perawatan tubuh; sabun wajah; sabun wangi; serum anti-penuaan untuk
wajah; serum kecantikan; serum kulit tanpa obat; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum wajah; tabir surya dalam
bentuk losion dan semprotan; wewangian, minyak esensial, kosmetik, lotion rambut===
===Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu herbal; Minuman suplemen dari
madu; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa dan berbahan dasar buah-buahan yang
mengandung vitamin untuk kesehatan; Obat-obatan (dalam bentuk jamu); Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen
makanan dan gizi; Suplemen makanan diet; Suplemen nutrisi enzim; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Supplement yang berupa Cair; Supplement yang berupa Tablet; Supplement yang berupa bubuk;
Supplement yang berupa kapsul; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; antioksidan [suplemen
makanan]; antioksidan untuk suplemen gizi; jamu untuk memelihara kesehatan organ kewanitaan; jamu-jamuan pelangsing
tubuh; kolagen yang dapat dimakan; minuman bervitamin; minuman suplemen gizi; produk dan suplemen makanan
kesehatan; suplemen dan sediaan herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan yang terdiri dari vitamin; suplemen
minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi atau makanan dalam bentuk daya atau sachet; suplemen vitamin;
vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:45:44
540   EtiketDID2022068089

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam, Putih, dan kuning
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:45:48
540   EtiketJID2022068090

730 Nama Pemohon : PT SINAR INDAH PRIMERA
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Alamat Pemohon : Jl. T.M. Pahlawan Seribu CBD Lot XV, BSD Tangerang, Desa/Kelurahan
Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos:
15310, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINAR PRIMERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua (navy), biru muda (cyan), oranye (orange) dan merah (red).
511 Kelas Barang/Jasa : 41
510 Uraian Barang/Jasa : ===Layanan pusat rekreasi; Menyediakan fasilitas hiburan dan rekreasi; Pengaturan dan penyelenggaraan kompetisi;

Penyediaan fasilitas klub olahraga; Penyelenggaraan acara untuk tujuan hiburan; aktivitas rekreasi dan hiburan; informasi
hiburan dan rekreasi; layanan liburan dan rekreasi; layanan pusat hiburan; mengatur dan menyelenggarakan seminar;
menyediakan fasilitas kolam renang; menyediakan fasilitas olahraga; menyediakan fasilitas untuk keperluan hiburan, rekreasi
dan pendidikan; menyediakan layanan taman air; penyelenggaraan acara hiburan langsung; penyelenggaraan pameran di
bidang hiburan; penyelenggaraan pertandingan yang berkaitan dengan pendidikan atau hiburan; pusat hiburan dan tempat
permainan hiburan beratap; taman hiburan dan layanan taman hiburan; taman-taman hiburan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:49:13
540   EtiketDID2022068091

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:52:03
540   EtiketDID2022068092

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Green Garden Blok X-1 / 36-37, RT.014, RW.003, Kedoya Utara, Kebon Jeruk,
Jakarta Barat., Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI Jakarta

AMINUDDIN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: M2000
Merek Tiga Dimensi

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Putih dan Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Geretan; Pipa rokok bukan dari logam mulia; asbak, bukan dari logam mulia, untuk perokok; batu api untuk korek api;

buku kertas rokok; cerutu; filter rokok; korek api; korek api gas untuk perokok; kotak korek api, bukan dari logam mulia; kotak
rokok, bukan dari logam mulia; kotak tempat korek api; pemantik untuk perokok; pembersih pipa untuk pipa tembakau;
pengganti tembakau, bukan untuk keperluan medis; perangkat elektronik dan bagian-bagiannya untuk inhalasi aerosol yang
mengandung nikotin (barang-barang keperluan merokok); rokok-rokok elektronik sebagai pengganti rokok-rokok tradisional;
tabung gas cair untuk korek api perokok===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 18:58:53
540   EtiketJID2022068093

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL.Karet No.98, RT.01, RW.01, Kel.Kota Baru, Kec.Pekanbaru Kota, Pekanbaru,
Riau, Kota Pekanbaru, Riau, 28114

NURUL HUDA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOK BELI BELANJA CEPAT, BANYAK MANFAAT + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : ORANGE, HITAM, PUTIH
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Menyediakan pusat perbelanjaan daring (online marketplaces) untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang

dan/atau jasa-jasa; Menyediakan ulasan pengguna untuk tujuan komersial atau periklanan; 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).; Periklanan online; 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; jasa konsultasi yang berkaitan dengan periklanan, promosi bisnis,
manajemen bisnis dan pemasaran; jasa penyediaan informasi yang berkaitan dengan e-commerce melalui internet; jasa
periklanan; jasa periklanan dan manajemen; jasa periklanan untuk promosi e-commerce; jasa periklanan, promosi dan / atau
animasi komersial; 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; manajemen bisnis, administrasi, konsultasi dan jasa-jasa pendukung
untuk pusat perbelanjaan daring (online marketplaces)   untuk pembeli-pembeli dan penjual-penjual barang-barang dan/atau
jasa-jasa; menyediakan pasar (marketplaces) online untuk penjual barang dan/atau jasa; menyediakan situs web (website)
yang menampilkan pasar (marketplace) online untuk menjual dan memperdagangkan barang virtual dengan pengguna lain;
penyediaan informasi dan layanan konsultasi yang berkaitan dengan e-commerce; penyediaan informasi produk dan jasa
untuk penjualan komersial; penyediaan pasar online (marketplace) untuk pembeli dan penjual; perencanaan dan desain
periklanan, yaitu, desain materi iklan untuk orang lain, Persiapan dan realisasi rencana dan konsep media dan iklan;
periklanan; periklanan melalui jaringan telepon seluler===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:00:39
540   EtiketJID2022068094

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. T.M. Pahlawan Seribu CBD Lot XV, BSD Tangerang, Desa/Kelurahan
Cilenggang, Kec. Serpong, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, Kode Pos:
15310, Kota Tangerang Selatan, Banten, 15310

PT SINAR INDAH PRIMERA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SINAR PRIMERA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru tua (navy), biru muda (cyan), oranye (orange) dan merah (red).
511 Kelas Barang/Jasa : 43
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510 Uraian Barang/Jasa : ===Bar; Jasa bar; Jasa hotel; Jasa/layanan hotel, restoran, kafe, kafetaria, kantin dan layanan bar makanan ringan; Kantin;
Perhotelan; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); jasa
kafe; jasa restoran; kafe; layanan asrama; layanan bar; layanan hotel; layanan kantin; layanan snack-bar===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:01:55
540   EtiketDID2022068095

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: 28 Biopolis Road Singapore 138568
Goodman Fielder Pte. Ltd.

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: GF PILOT & Logo
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : GF PILOT = Suatu penamaan. | GF = Singkatan nama badan hukum Pemilik Merek.
591 Uraian Warna : Kuning, hijau muda, hijau tua, biru, cokelat, dan putih gading.
511 Kelas Barang/Jasa : 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hasil produksi susu; Kefir [minuman susu]; Keju segar (fresh cheese); Minyak salad; Minyak yang dapat dimakan; Telur;

agar-agar*; air dadih; albumen untuk keperluan kuliner; campuran yang mengandung lemak untuk irisan roti; daging; ikan,
tidak hidup; keju; krim [produk susu]; krim mentega; lemak babi; lemak hewani untuk makanan; lemak kakao untuk makanan;
lemak kelapa; lemak nabati untuk makanan; lemak yang bisa dimakan; margarin; mentega; mentega kelapa; mentega putih;
minyak bunga matahari untuk makanan; minyak dan lemak yang dapat dikonsumsi; minyak goreng; minyak hewani untuk
makanan; minyak inti sawit untuk makanan; minyak jagung untuk makanan; minyak kacang kedelai untuk makanan; minyak
kelapa untuk makanan; minyak rapa untuk makanan; minyak sawit untuk makanan; minyak sayur untuk makanan; minyak
sayur yang bisa dimakan; minyak tulang untuk makanan; minyak untuk makanan; minyak wijen untuk makanan; minyak zaitun
extra virgin untuk makanan; minyak zaitun untuk makanan; olesan berbahan dasar kacang; olesan terbuat dari minyak nabati;
santan; selai; selai jeruk; selai kacang; sup; susu; susu beras; zat lemak untuk pembuatan lemak yang bisa dimakan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:07:37
540   EtiketJID2022068096

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Citra Alamanda No.27, Tropodo, Waru, Sidoarjo
LIE KIONG

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: JIA HWA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Oranye, merah, hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Kedai untuk sarapan; Layanan kedai makan; Layanan menjemput makanan; Layanan perjamuan; Layanan restoran yang

diberikan dalam kerangka kerja waralaba; Menyediakan fasilitas untuk mengadakan konferensi, pertemuan, jamuan makan,
seminar, resepsi, pesta, dan pertunjukan; Penyediaan katering; Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; Restoran
dengan layanan makan sepuasnya; Tempat makan yang menghidangkan kudapan; akomodasi sementara; jasa memasak
makanan; kafe; layanan kafetaria dan kantin; layanan restoran yang bisa dibawa pulang; layanan snack-bar; layanan snack-
bar dan kantin; layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; memasok makanan untuk konsumsi segera; mengambil
layanan makanan cepat saji; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; 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

06/09/2022 19:14:08
540   EtiketDID2022068097

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KALISARI DHARMA XIII/HI - 28, Kota Surabaya, Jawa Timur, 60112
IGNATIUS JAYA WIDYANA GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Tipe Merek : Merek Kata dan Lukisan
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Nama Merek : OVDS OVERDOSE
566 Arti Bahasa : OVERDOSIS
591 Uraian Warna : HURUF KAPITAL HITAM
511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Busana, yaitu busana santai, kaos kemeja, sweter, hoodie, topi, gaun, rok, celana, jaket, selendang; toques, jas lab,

pakaian dalam, ikat pinggang, tank top, kaus kaki dan sarung tangan; Celana panjang denim; Kaos tanpa lengan; Pakaian
Pria; Pakaian Pria Jeans; Pakaian wanita; Pakaian wanita jeans; 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 pet;
Penutup kepala, yaitu, topi, topi pet ikat pergelangan tangan; Sweater; Sweater [dimasukkan melalui kepala]; Sweater
berkerah tinggi tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala; Sweater lengan panjang tanpa kancing yang dimasukkan
melalui kepala; Sweater tanpa kancing yang dimasukkan melalui kepala (pullovers); Sweater tanpa lengan tanpa kancing yang
dimasukkan melalui kepala; Topi kupluk; Topi yang terbuat dari kulit; Tudung (Topi); alas kaki, yaitu, sepatu, sepatu keds,
sendal, sendal jepit, sepatu bot; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; celana panjang; celana pendek;
hoodies; jaket [pakaian]; jaket dengan penutup kepala; jaket dengan penutup kepala [pakaian]; jaket denim; jaket lengan
panjang; jaket panjang; jaket ringan; kaos; kaos polo; kaus yang menyerap keringat dengan penutup kepala; kemeja berkerah;
kemeja kancing; kemeja lengan panjang; pakaian; pakaian pria; pakaian santai; pakaian untuk anak laki-laki; pakaian untuk
anak-anak; pakaian untuk pria; pakaian untuk wanita; pakaian wanita; pakaian, alas kaki, tutup kepala; penutup kepala;
sendal; sendal flip-flop; sepatu; setelan baju (sweat suits) sweater; setelan kaos bertudung (hoodies); sweater katun; sweater
leher kru; sweater ringan; topi; topi baseball; topi ember; topi matahari; topi pantai===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:14:23
540   EtiketDID2022068098

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP.WINDSOR PARK BLOK III RT 003 RW 009 KEL. LUBUK BAJA KOTA, Kota
Batam, Kepulauan Riau

JULIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SKINICE
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Biru; Hitam.
511 Kelas Barang/Jasa : 3
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pelembab kulit beraroma; Losion dan serum; Masker pelembab kulit; Masker perawatan [kaki]; Masker perawatan

[tangan]; Masker untuk kebersihan daerah kewanitaan; Masker untuk tubuh sebagai penggunaan kosmetik; Masker wajah
pembersihan mendalam; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih kulit, krim kulit; Semprotan pelembab
wajah; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik; Serum
bibir; Serum bulu mata; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum rambut;
bubuk masker tubuh; bubuk masker tubuh untuk keperluan kosmetik; esens pemutih; krim masker tubuh untuk keperluan
kosmetik; krim pelembab, lotion dan gel; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; losion pemutih kulit wajah; losion untuk
tubuh; lotion dan pelembab anti-penuaan; lotion masker tubuh; lotion tubuh pelembab [kosmetik]; lotion untuk keperluan
kosmetik; lotion untuk mengurangi selulit; lotion untuk perawatan tubuh; lulur; lulur kosmetik; masker kecantikan; masker
kecantikan rambut; masker kulit [kosmetik]; masker pelembab kulit; masker pembersihan; masker pemutih kulit wajah; masker
scrub pemurnian mendalam; masker tubuh; masker tubuh untuk keperluan kosmetik; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah bergizi madu dalam; pelembab anti-penuaan; pelembab dan pelembut kulit tubuh; pelembab kulit; pelembab
tubuh; pelembab untuk wajah, badan, tangan dan kaki; pelembab wajah tidak mengandung obat; pemutih bokong; pemutih
ketiak; pemutih selakangan; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum kulit (kosmetik); serum kulit tanpa
obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum pemutih (kosmetik); serum untuk wajah tidak mengandung obat; serum
wajah===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:20:18
540   EtiketDID2022068099

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JALAN SINGOTORO 20 A, KELURAHAN JOMBLANG, KECAMATAN CANDISARI,
RT 002 - RW 004, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50256

JOHAN BOENTORO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Cak Noris
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : hitam, putih, merah, krem, merah muda, jingga, hijau, dan abu-abu.
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511 Kelas Barang/Jasa : 35, 43, 29
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi urusan bisnis waralaba; Gerai penjualan makanan dan minuman; Iklan secara online; Jasa Penjualan

Makanan Dan Minuman Pesan Antar(Drive Thru); Jasa konsultasi manajemen bisnis; Jasa manajemen waralaba; Jasa
perantara komersial untuk peralatan pengolahan makanan dan minuman; Jasa stand penjualan makanan dan minuman;
Layanan penjualan ritel yang berkaitan dengan produk makanan dan minuman; Manajemen Usaha; Mengorganisir pameran,
pameran dagang, pertunjukan dan acara untuk tujuan komersial atau iklan; Pengadaan barang untuk keperluan bisnis orang
lain; Pengadaan, manajemen, inventaris, pemasaran dan penjualan barang (dengan cara apapun termasuk tetapi tidak
terbatas pada jasa online dan melalui pengiriman); Penjualan makanan dan minuman secara online; Waralaba restoran, yaitu,
penawaran bantuan manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; administrasi franchise (waralaba);
administrasi komersial untuk lisensi barang dan jasa bagi orang lain, untuk program diskon yang memungkinkan peserta
mendapatkan diskon barang dan jasa melalui penggunaan kartu anggota diskon, kompetisi untuk keperluan periklanan,
program loyalitas konsumen, skema insentif dan loyalitas pelanggan, program loyalitas menyangkut diskon atau insentif,
program imbalan loyalitas, skema keanggotaan, skema insentif penjualan dan promosi, program insentif promosi penjualan,
urusan bisnis waralaba, urusan bisnis toko ritel; administrasi usaha; administrasi yang berkaitan dengan distribusi dan
pemasaran penjualan; bantuan manajemen bisnis di bidang waralaba; desain bahan iklan; desain, kreasi, persiapan, produksi,
dan penyebaran iklan dan materi iklan untuk orang lain; fungsi kantor; iklan dan layanan informasi komersial; iklan komersial;
informasi dan konsultasi manajemen bisnis; jasa penjualan makanan dan minuman; jasa periklanan dan manajemen; jasa
waralaba, yaitu penawaran assistensi manajemen bisnis dalam pendirian dan pengoperasian hotel, restoran, klub malam, bar,
spa, fasilitas rekreasi dan kebugaran, toko eceran, kondominium, gedung apartemen, pusat konferensi, resor timeshare
(kepemilikan bersama dengan perjanjian bagi waktu) untuk pihak lain; layanan konsultasi manajemen bisnis yang berkaitan
dengan waralaba; layanan manajemen bisnis yang berkaitan dengan waralaba; layanan manajemen hubungan pelanggan;
layanan periklanan dan manajemen penjualan; layanan waralaba dan ritel; layanan waralaba, termasuk memberikan bantuan
manajemen bisnis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, termasuk memberikan
bantuan teknis dalam pengaturan dan pendirian resort hotel, motel, dan restoran; layanan waralaba, yaitu bantuan manajemen
bisnis dalam pendirian dan pengoperasian restoran; manajemen bisnis gerai ritel; manajemen bisnis untuk pengoperasian
waralaba; memberikan bantuan dalam pengelolaan bisnis waralaba; memberikan bantuan di bidang manajemen bisnis dan
komersialisasi produk dalam kerangka kontrak waralaba; memberikan informasi kerjasama waralaba (administrasi) restoran,
cafe yang menyediakan makanan dan minuman berbahan dasar kelor; mengatur dan melakukan pameran komersial;
menyediakan bantuan pemasaran terkait dengan waralaba; penyediaan bantuan bisnis untuk pengoperasian waralaba;
penyelenggaraan pameran dan pameran dagang untuk keperluan bisnis dan promosi; penyelenggaraan pameran untuk tujuan
komersial; penyewaan karyawan; penyewaan ruang iklan; periklanan; periklanan, pemasaran, riset pasar; rekrutmen dan
manajemen stempel perdagangan, kupon, kartu berjenis akumulasi poin waralaba, keanggotaan; saran dan konsultasi bisnis
terkait dengan waralaba===
===Depot penyediaan makanan dan minuman; Jasa Penyedia Makanan dan Minuman yang bisa diantar dan dijemput; Jasa
penyediaan es krim, es konsumsi, roti, kue-kue; Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa penyediaan makanan nasi
uduk; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran, termasuk jasa restoran yang bisa
dibawa pulang; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk konsumsi di dalam dan di luar gedung;
Restoran; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan; jasa restoran; jasa restoran dan katering; layanan kafe, bistro,
dan restoran; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran.; Kantin; Katering makanan dan minuman;
Kedai es krim; Kedai teh; Kedai yang menjual dan menyajikan makanan dan minuman, makanan laut olahan; Kedai yang
menyediakan teh bubble; Layanan reservasi untuk memesan makanan; Layanan restoran yang diberikan dalam kerangka
kerja waralaba; Pemesanan meja restoran secara online; Penyediaan fasilitas dapur; Penyediaan fasilitas untuk pertemuan
(meetings), konferensi, seminar, ruang resepsi dan pameran; Penyediaan katering; Penyediaan makanan dan minuman;
Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera); Restoran; 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); Tempat yang menghidangkan kudapan; Tempat yang menyediakan makanan dan minuman; Warung
makan; jasa informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan layanan untuk menyediakan makanan dan minuman; jasa
informasi, saran dan konsultasi yang berkaitan dengan restoran; jasa konsultasi dibidang penyediaan makanan dan minuman;
jasa penyediaan makanan dan minuman untuk acara; kafe, kafetaria dan layanan restoran; katering makanan dan minuman;
kedai ayam goreng; layanan bar jus buah dan sayuran; layanan bar yang mengutamakan jus buah dan jus sayuran; layanan
bawa pulang makanan dan minuman; layanan kopi dan bar teh; layanan restoran cepat saji; layanan restoran swalayan;
layanan yang menawarkan makanan dan minuman untuk dibawa pulang; memberikan peringkat dan ulasan restoran;
memberikan ulasan restoran; penyediaan fasilitas restoran; penyediaan informasi dalam bidang hidangan makan di restoran
melalui Internet; penyediaan makanan dan minuman untuk dikonsumsi; penyediaan makanan yang dibawa pulang dan
layanan makanan dan minuman; penyewaan ruang serba guna; penyewaan tempat untuk acara dan memberikan informasi
yang berkaitan dengannya; pusat makanan/jajan; rumah makan; warung makan tradisional===
===Ampela ayam pedas; Ayam  ala Sihlin; Ayam Bakar; Ayam Bakar Bumbu Padang; Ayam Bakar Bumbu Rujak; Ayam Bakar
Solo; Ayam Bakar Taliwang; Ayam Balado; Ayam Bumbu Sate; Ayam Fillet Crispy; Ayam Geprek Cabe Hijau; Ayam Geprek
Keju; Ayam Geprek Sambal Matah; Ayam Goreng; Ayam Goreng Bumbu Kelapa; Ayam Goreng Bumbu Kuning; Ayam Goreng
disiram saos petis; Ayam Karage; Ayam Katsu Stik; Ayam Kecap; Ayam Lada Hitam; Ayam Panggang; Ayam Rica Rica; Ayam
Serundeng; Ayam Taliwang; Ayam Tangkap; Ayam betutu; Ayam crispy isi keju (Ayam goreng tepung isi keju); Ayam crispy isi
salted egg (Ayam goreng tepung isi salted egg); Ayam geprek; Ayam geprek dengan sambal pedas berlevel; Ayam goreng
Bumbu Lengkuas; Ayam goreng Kalasan; Ayam goreng jawa; Ayam goreng tepung original; Ayam kremes; Ayam olahan ;
Ayam penyet; Ayam potong dalam kemasan; Ayam rempah madu; Ayam ungkep; Bakso dan/atau kue (perkedel) ikan dan
ayam; Bakso dan/atau lumpia udang; Baso Tahu; Bebek Betutu; Bebek goreng; Buah dan sayuran yang diawetkan,
dikeringkan dan dimasak; Cincau; Cumi beku; Cumi krispi; Cumi pedas; Dendeng ikan; Gulai ayam; Gulungan (lumpia) ikan
atau ayam; Hasil laut seperti cumi-cumi, kepiting, tiram, udang, lobster, kerang, teripang, oysters, rumput laut, scallop;
Hidangan yang dimasak berbahan dasar sayuran, kentang, buah-buahan, daging, unggas, ikan, dan makanan laut; Ikan Bakar
Bandeng; Ikan Bakar Sambal Dabu; Ikan Dori Bumbu Bali; Ikan Kakap Fillet Goreng; Ikan Tuna Cabai; Ikan crispy; Ikan dori
goreng tepung; Ikan goreng tenggiri; Keripik ceker ayam; Keripik kulit ayam; Keripik kulit ikan; Keripik paru; Keripik tahu;
Krengsengan Ayam; Kripik ikan; Kulit Ayam Goreng Tepung; Makanan berbahan dasar cumi-cumi; Makanan ringan ayam
goreng; Makanan ringan cumi-cumi goreng; Masakan olahan ayam yang dilapis atau dicampur dengan tepung; Minuman-
minuman berbahan dasar susu mengandung teh; Olahan ayam kampung; Olesan berbahan dasar telur; Paru goreng;
Pengganti daging berbahan dasar sayuran; Produk makanan yang terutama mengandung ikan atau ayam; Produk olahan
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daging udang; Produk unggas; Rendang Ayam Kacang Merah; Sate Ayam; Sate Ikan; Sayur asem; Sayuran potong; Sediaan
hidangan ikan; Sediaan produk sayuran olahan; Sediaan sayuran; Tahu; Tahu Aci; Tahu Isi; Tahu goreng isi; Tahu kering
dengan ikan/ayam; Telur Ceplok Balado; Telur dadar padang; Tempe geprek; Usus Ayam Goreng Tepung; Usus ayam;
aburaage (tahu goreng); ayam; ayam bumbu beku (frozen) siap saji; ayam giling; ayam goreng; ayam goreng kremes; ayam
goreng rempah; ayam goreng tepung; ayam kecap; ayam kukus; ayam panggang; ayam pedas; ayam teriyaki; ayam yang
diolah; babat; bahan makanan berbahan dasar ikan; bebek beku; bebek panggang; buah-buahan dan sayuran kering;
campuran sup; cumi goreng tepung; daging ayam; daging ayam kemasan; daging ayam yang diasinkan; daging kaleng, ikan,
sayuran dan buah-buahan; fillet dada ayam; fillet ikan; ginjal hewan [jeroan]; hidangan yang disiapkan terutama terdiri dari ikan
dan makanan laut; ikan  dimasak; ikan asap; ikan bawal yang dikeringkan dan dimasak, dieskan, diawetkan; ikan dan kerang
yang dapat dimakan (tidak termasuk ikan dan kerang yang hidup); ikan goreng; ikan goreng kremes; ikan goreng rempah; ikan
rebus dan kering; jus sayuran untuk memasak; keripik sayuran; keripik tempe; makanan berbahan dasar sayuran; makanan
olahan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan pembuka beku terutama terdiri dari ayam; makanan
ringan terutama terdiri dari daging, ikan, unggas atau sayuran; makanan ringan/ camilan yang disiapkan terutama terdiri dari
sayuran segar; makanan siap saji beku yang terutama terdiri dari unggas; makanan yang berbahan dasar daging, ikan, buah
atau sayuran; makanan/hidangan utama berbahan dasar sayuran; masakan matang yang terbuat dari daging sapi, ikan, ayam
yang dimasak, dikeringkan, dibekukan, diawetkan; minuman susu dengan rasa kopi, coklat, coklat atau teh; pepes ikan;
produk ikan olahan; sayuran asin; sayuran yang dimasak; sayuran, diolah; sediaan hidangan sayuran; sup; tahu goreng; telur
asin; tempe; udang, tidak hidup===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:26:18
540   EtiketDID2022068100

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. AL Mubarok 2 No.04 RT.009 RW.010, Kel. Cipulir, Kec. Kebayoran Lama, Kota
Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12230

Rudi Atmaja

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Bagedor Coffee + Logo
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 : ===Biji kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:33:59
540   EtiketDID2022068101

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Semolowaru Utara 7/15, Surabaya
GEORGE LIANDO MULIA

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: PLY HONEY PLY PRODUCT
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Kuning, hijau, putih
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Olesan manis (madu); gula merah; madu; madu Manuka; madu campuran; madu herbal; madu mentah [pemanis alami];

madu untuk makanan dan minuman; madu, madu sirup; maple spreads (olesan); olesan madu untuk ham; olesan serbat [gula-
gula]===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:42:43
540   EtiketJID2022068102

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BANK SINARMAS TBK

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740
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Nama Merek
Tipe Merek :

: nanobank & Logo n
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : nanobank = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 35
510 Uraian Barang/Jasa : ===Administrasi bisnis dan urusan kantor, administrasi dan manajemen usaha; Analisis biaya dan pengawasan dan

manajemen persediaan; Jasa akunting; Jasa informasi, pemberian nasehat dan konsultasi berkaitan dengan manajemen
bisnis; Layanan pemrosesan data daring; Manajemen data; Mempersiapkan laporan keuangan; Mempersiapkan pernyataan
laporan keuangan; Pemasaran dan periklanan pada jasa keuangan dan asuransi; Pengoptimalan situs web; Penyediaan
informasi komersial melalui jaringan komputer; Penyediaan informasi mengenai analisis manajemen bisnis dalam aspek
keuangan perusahaan; Penyediaan informasi mengenai persiapan, audit, atau pengesahan laporan keuangan; Penyediaan
informasi, termasuk on-line, mengenai periklanan, manajemen bisnis dan fungsi administrasi dan kantor; Penyediaan laporan
bisnis (komersial); Saran manajemen pemasaran; administrasi program tunjangan karyawan mengenai asuransi dan
keuangan; analisis biaya; audit keuangan; bisnis dan manajemen; informasi dan konsultasi manajemen bisnis; informasi dan
pertanyaan bisnis; jasa administrasi yang berkaitan dengan investasi; jasa advis, konsultasi dan perencanaan pajak
(akunting); jasa analisis pasar; jasa pelaksanaan survei riset bisnis dan pasar; jasa penagihan; jasa prakiraan ekonomi;
kompilasi dan sistematisasi informasi dalam bank data; layanan analitik bisnis; layanan evaluasi bisnis; layanan manajemen
bisnis; layanan manajemen hubungan pelanggan; layanan periklanan dan manajemen penjualan; manajemen catatan
keuangan; manajemen kantor yang terkomputerisasi; memberikan informasi pengembangan bisnis dan saran kepada para
profesional keuangan; nasehat manajemen; pekerjaan kantor secara umum tentang pengelolaan klaim uang oleh komputer;
pengumpulan informasi kedalam database; penyediaan informasi bisnis melalui situs web; penyediaan informasi kontak bisnis
antara pembeli dan penjual instrumen keuangan dalam bentuk menghubungkan pembeli dan penjual aset keuangan;
periklanan dan pemasaran; persiapan dan analisis laporan keuangan untuk bisnis; promosi jasa keuangan dan asuransi, atas
nama pihak ketiga; promosi layanan keuangan, atas nama pihak ketiga===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:44:15
540   EtiketDID2022068104

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BLOK 5 JL. SUROPATI RAYA, RT.003, RW.006, KEL. TEGAL GUBUG LOR, KEC.
ARJAWINANGUN, KAB, CIREBON, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, 000

FASIKHUN NIQO

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: AdintyQu
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Kuning, putih, abu-abu.
511 Kelas Barang/Jasa : 24
510 Uraian Barang/Jasa : ===Hordeng; Taplak meja panjang dari tekstil; Tempatkan tikar plastik sebagai pengganti tekstil; bahan penyaringan dari

tekstil; bahan plastik [pengganti kain]; bahan tekstil; barang-barang tekstil untuk membuat selimut; bed cover; bed cover
kertas; bendera tekstil; coaster tekstil; dekorasi kue kain; dekorasi kue tekstil; gorden kecil terbuat dari bahan tekstil; handuk
dapur dari tekstil; handuk dari tekstil; handuk dari tekstil untuk digunakan di salon tata rambut; handuk dari tekstil yang
menampilkan logo tim sepak bola Amerika; handuk kamar mandi dari tekstil; handuk muka dari tekstil; handuk tekstil untuk
digunakan di toko tukang cukur; hiasan dinding dari tekstil; kain belacu dicetak; kain benang serat regenerasi; kain benang
wol; kain cetak; kain elastis untuk pakaian; kain karet; kain muslin; kain nilon; kain pashmina; kain pelapis; kain poliester; kain
precut untuk needlecraft; kain rami; kain rayon; kain satin; kain tekstil bukan tenunan; kain tekstil tenun atau bukan tenunan;
kain tekstil untuk digunakan dalam pembuatan tempat tidur; kain tekstil untuk pembuatan pakaian; kain tumpukan; kain untuk
pembuatan kertas; kain untuk penggunaan tekstil; kain untuk sepatu bot dan sepatu; kain*; kelambu tempat tidur kain; label
tekstil dicetak; label tekstil untuk kode batang; lapisan [tekstil]; lapisan tekstil untuk pakaian; lapisan topi, dari tekstil, dalam
lembaran; linen meja dari tekstil; pengganti tekstil; penutup kursi toilet dari tekstil; penutup meja pijat dari tekstil; permadani
tekstil; saputangan tekstil; selimut dari tekstil; selimut printer dari tekstil; serbet meja dari tekstil; spanduk olahraga dan senam
tekstil atau plastik; sprei terbuat dari bahan tekstil non-woven; sutra [kain]; table runner dari plastik menjadi pengganti tekstil;
taplak meja dari tekstil; tatakan gelas anggur dari plastik menjadi pengganti tekstil; tatakan gelas plastik menjadi pengganti
tekstil; tekstil dan pengganti tekstil; tekstil rumah tangga; tikar [alas gelas] dari tekstil; tikar tempat vinil [pengganti tekstil]; tirai
shower dari tekstil atau plastik===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 19:52:28
540   EtiketDID2022068105

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. INSPEKTUR POLISI SUWOTO NO.3, KEL. BEDALI, KEC. LAWANG, Kabupaten
Malang, Jawa Timur, 65215

PT. MAJOR PLASTICS
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

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

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: YOU V AGRI + LOGO
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : YOU V AGRI = merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hijau, Hijau Muda, Putih, Kuning, Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 17
510 Uraian Barang/Jasa : ===Lapisan plastik untuk keperluan pertanian; Lembaran plastik untuk keperluan pertanian===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 20:03:02
540   EtiketDID2022068106

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: BALIMATRAMAN NO. 5, RT. 007/RW. 006, MANGGARAI, TEBET, JAKARTA
SELATAN, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12850

Muhamad Reihan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Maharta.id
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Tulisannya menggunakan unsur warna hitam, dengan latar belakangnya berwarna Hijau dan Biru. Lalu untuk lukisan kupu-
kupunya berwarna hitam dan lukisan penanya berwarna hitam dan hijau tua.

511 Kelas Barang/Jasa : 25
510 Uraian Barang/Jasa : ===Bagian tumit untuk kaos kaki; Baju Hangat; alas kaki; ikat pinggang [pakaian]; kaos; kemeja; pakaian; penutup kepala;

sepatu; topi; 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; Ikat kaos kaki elastis; Kaos Promosi; Kaos anak-
anak; Kaos kaki bayi; Kaos kaki pramuka; Kaos kaki yang menyerap keringat; Kaos kaki yoga; Kaos polo (lengan pendek),
kaos polo (lengan panjang); Kaos sepak bola Amerika; Kaos t-shirt; Kaos tanpa lengan; 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, yang berkaitan dalam bidang
bola basket, permainan elektronik, olahraga elektronik dan olahraga virtual yaitu, stoking panjang, alas kaki, sepatu basket,
sepatu kets basket, kaos oblong, kemeja, kaos polo, sweater lengan panjang, celana olahraga, celana, kaos tanpa lengan,
kaos jersey, celana pendek, piyama, baju olahraga, kemeja rugby, sweater, ikat pinggang, dasi, pakaian ringan untuk tidur,
topi, topi sebagai tutup kepala, visor sebagai penutup kepala, beanies, pakaian pemanasan untuk olahraga, celana untuk
pemanasan, atasan untuk pemanasan, kaos aksesoris basket (shooting shirts), jaket, jaket tahan angin, parka, mantel, tadah
liur bayi bukan dari kertas, bando, ikat pergelangan tangan, celemek, pakaian dalam, celana pendek boxer, celana panjang,
pelindung telinga, sarung tangan, sarung tangan musim dingin, syal, baju tenun dan rajut, gaun jersey, gaun, gaun dan
seragam pemandu sorak, pakaian renang, pakaian mandi, baju renang, bikini, tankini, celana renang, celana mandi, celana
pendek untuk selancar, pakaian karet (wet suits) untuk ski air dan menyelam, pakaian penutup di pantai, pakaian penutup
setelah mandi, kain penutup setelah mandi, sandal, sandal pantai, topi pantai, pelindung matahari sebagai penutup kepala,
topi renang, topi mandi, penutup kepala dengan tambahan rambut palsu (wigs); Penahan kaos kaki; Pengikat kaos kaki;
Penutup kaos kaki bergaya Jepang (penutup tabi); Pita atau karet penahan kaos kaki; Potongan-potongan kain untuk bagian
tumit kaos kaki; baju kaos (t-shirt); baju kaos [pakaian]; baju kaos bertopi; celana berupa kaos kaki (stoking); kaos; kaos
berkerah; kaos grafis; kaos kaki; kaos kaki neoprene; kaos kaki panjang; kaos kaki penghangat; kaos kaki tipis yang
dikenakan untuk melapisi bagian dalam sepatu (sol dalam sepatu, selain untuk kegunaan ortopedi); kaos lengan pendek; kaos
oblong; kaos oblong anak-anak; kaos oblong bayi; kaos oblong pria; kaos oblong wanita; kaos polo; kaos replika sepak bola;
kaos replika, celana pendek dan kaus kaki; kaos sepak bola; kaos singlet; kaos t shirt; kaos turtleneck tiruan; kaos yoga; kaos,
celana pendek dan kaus kaki American football; kaos/kemeja yang menyerap keringat; pakaian, termasuk pakaian jadi, kaos,
kaus kaki panjang berbahan kain, kaus kaki, celana ketat, legging, pakaian dalam, rompi, bra, celana dalam, pakaian tidur;
pakaian, yaitu piyama, baju kaos; kaos/kemeja yang menyerap keringat, T-shirt, celana panjang, jaket, kaos kaki pendek,
pakaian dalam, dasi dan baju hangat, tutup kepala, topi; replika kaos sepak bola Amerika; setelan kaos bertudung
(hoodies)===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 20:31:58
540   EtiketDID2022068108

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
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Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SEROSO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SEROSO = Merupakan suatu penamaan ciptaan pemohon
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

06/09/2022 20:34:39
540   EtiketDID2022068109

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Dewi Sri 99X, Link.Legian Tengah, Kelurahan Legian, Kecamatan Kuta,
Kabupaten Badung, Provinsi Bali, 80361, Kabupaten Badung, Bali, 80361

INDRA GUNAWAN

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Erma Septiovita S.Kom.,
Jalan Raya Kerobokan No. 71 A  (PT. Erry Bisnis Manajemen Konsultan)

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Sambal Tempong
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Hitam dan Merah
511 Kelas Barang/Jasa : 30
510 Uraian Barang/Jasa : ===Sambal Bajak; Sambal Balado; Sambal Bawang; Sambal Cabe Hijau; Sambal Geprek; Sambal Ikan Teri; Sambal

Kampung; Sambal Matah; Sambal Terasi; Sambal cobek; Sambal goreng; Sambal pedas manis; Sambal sarai; pasta bawang
putih [sambal]; sambal; sambal pedas===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 20:43:01
540   EtiketDID2022068110

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 :

: SEROSO TEH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SEROSO TEH = Merupakan suatu penamaan ciptaan pemohon
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

06/09/2022 20:53:52
540   EtiketDID2022068111

730 Nama Pemohon : Taufan Sebastian Suharsono
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Alamat Pemohon : JL Perum Papandayan blok B No.2-3, RT.009 RW.005, Kel. Gajahmungkur, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50232

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: SROSO
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SROSO = Merupakan suatu penamaan ciptaan pemohon
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

06/09/2022 20:59:14
540   EtiketDID2022068112

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP.WINDSOR PARK BLOK III RT 003 RW 009 KEL. LUBUK BAJA KOTA, Kota
Batam, Kepulauan Riau, 29444

JULIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TOMATY
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa :

591 Uraian Warna : Merah dan putih
511 Kelas Barang/Jasa : 3, 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Krim pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Losion bernutrisi untuk wajah; Losion dan serum; Losion menghapus make-

up; Losion pelembab (kosmetik); Losion pelindung sinar UV; Losion pemutih kulit untuk keperluan kosmetik; Lotion pelindung
sinar ultra-violet; Masker kecantikan untuk tangan; Masker pelembab kulit; Masker pemutih kulit untuk keperluan kosmetik;
Masker perawatan [kaki]; Masker wajah yang dipakai saat tidur; Produk perawatan kulit, yaitu serum kulit non-obat, pembersih
kulit, krim kulit; Sabun kosmetik; Sabun mandi dalam bentuk cair, padat atau gel tidak mengandung obat; Sabun mandi,
deodoran; Serum Kulit Dengan Asam Hialuronat; Serum Peremajaan Kulit; Serum anti-penuaan untuk keperluan kosmetik;
Serum bulu mata; Serum jerawat; Serum kecantikan (kosmetik); Serum pencerah (kosmetik); Serum pengencang kulit; Serum
rambut; Serum untuk keperluan kosmetik; body shimmer lotion; bubuk masker tubuh; bubuk sabun; butiran penggosok badan,
butiran penggosok wajah; esens pemutih; ginseng mengklarifikasi masker wajah pemolesan; krim masker tubuh; krim masker
tubuh untuk keperluan kosmetik; krim non-obat untuk scrub wajah; krim pemutih kulit; krim pemutih kulit wajah; krim tanpa
obat untuk memutihkan kulit; losion bayi; losion dan krim untuk digunakan pada kulit; losion dan semprotan untuk kulit (non-
medis); losion pemutih kulit wajah; losion untuk tubuh; lotion dan krim tubuh beraroma; lotion dan pelembab anti-penuaan;
lotion kulit dan tubuh, krim dan minyak untuk penggunaan kosmetik; lotion mandi; lotion masker tubuh; lotion non-obat untuk
melembabkan kulit; lotion pelembab kulit [kosmetik]; lotion stimulasi non-obat untuk kulit; lotion untuk mengurangi selulit; lotion
untuk perawatan tubuh; lotion untuk perawatan wajah dan tubuh untuk keperluan kosmetik; lotion wajah tanpa obat; lulur
kosmetik; masker kecantikan; masker kulit; masker kulit berbentuk losion dan semprotan; masker mata; masker pembersih
jahe; masker pembersih untuk tubuh; masker pemutih kulit wajah; masker penataan rambut; masker rambut dan kulit kepala;
masker scrub pemurnian mendalam; masker tangan untuk perawatan kulit; masker tubuh; masker untuk membersihkan wajah;
masker wajah; masker wajah bergizi madu dalam; memijat minyak dan lotion; pemutih bokong; pemutih ketiak; pemutih
selakangan; sabun batang; sabun deodoran; sabun kosmetik; sabun krim; sabun untuk kulit; sabun untuk perawatan tubuh;
salep ruam popok dan lotion tanpa obat; scrub kaki; scrub pengelupasan kulit untuk keperluan kosmetik; scrub pengelupasan
untuk kaki; scrub pengelupasan untuk tangan; scrub pengelupasan untuk tubuh; scrub pengelupasan untuk wajah; scrub
tangan; scrub tanpa obat untuk wajah dan tubuh; scrub wajah; serum anti-penuaan untuk wajah; serum kecantikan; serum
kulit tanpa obat; serum kulit tanpa obat untuk wajah; serum mata; serum pemutih (kosmetik); serum untuk wajah tidak
mengandung obat; serum wajah; susu pelembab untuk pemutih kulit wajah; topeng kulit kepala===
===Jamu berbentuk serbuk; Jamu dalam bentuk cair; Jamu dalam bentuk kapsul; Jamu dalam bentuk tablet; Jamu herbal;
Jamu memelihara kesehatan; Jamu untuk empot-empot; Minuman yang mengandung vitamin; Minuman-minuman bercitarasa
dan berbahan dasar buah-buahan yang mengandung vitamin untuk kesehatan; Produk perawatan kulit mengandung obat;
Suplemen makanan (supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen nutrisi untuk konsumsi manusia terbuat dari
buah-buahan, sayur-sayuran dan bahan superfood berwarna hijau; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Tablet hisap (lozenges) yang diperkaya dengan vitamin dan mineral; Vitamin tanpa resep; antijamur
vagina; antioksidan [suplemen makanan]; antioksidan untuk suplemen gizi; campuran minuman suplemen diet bubuk rasa
buah; campuran minuman suplemen diet rasa buah; enzim untuk suplemen diet; jamu yang terbuat dari buah pace, kolesom
dan madu; jamu-jamuan pelangsing tubuh; kolagen yang dapat dimakan; krim obat untuk melembabkan kulit; krim obat untuk

Halaman 1006 dari 1012



perlindungan kulit; lotion dan krim obat untuk tubuh, kulit, wajah, dan tangan; minuman bervitamin; minuman suplemen gizi;
pelembab kulit obat; produk dan suplemen makanan kesehatan; ramuan jamu; salep kulit terbakar; sediaan farmasi untuk
perawatan kulit; suplemen bernutrisi; suplemen makanan bervitamin; suplemen makanan dalam bentuk bubuk; suplemen
makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet; suplemen makanan obat berbasis kolagen; suplemen makanan yang
terdiri dari vitamin; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi yang terdiri dari ekstrak jamur; tablet vitamin; vitamin
bergetah; vitamin dan mineral untuk penggunaan oral; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 21:04:30
540   EtiketDID2022068113

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 :

: SROSO TEH
Merek Kata

566 Arti Bahasa : SROSO TEH = Merupakan suatu penamaan ciptaan pemohon
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

06/09/2022 21:19:32
540   EtiketJID2022068114

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Taman Alfa Indah Vlok 14/2, Pertukangan Utara, Pesanggrahan, Jakarta Selatan ,
Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12260

MICHAEL THOMAS HERMAWAN, Edward Wiratama Hananto

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Anwar Effendi S.H.
Graha Pratama Lantai 8   Jalan M.T. Haryono Kavling 15   Jakarta

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: TATAR SUNDA
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : warna latar krem dan warna tulisan coklat
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Restoran dengan layanan makan sepuasnya; Restoran masakan panggangan

daging, ayam, ikan; menyajikan makanan dan minuman untuk para tamu di restoran; menyediakan makanan dan minuman
sebagai bagian dari layanan keramahtamahan; rumah makan; warung makan tradisional===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 21:28:02
540   EtiketJID2022068115

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. SENI BUDAYA II NO.6, RT.006 RW.005, KEL. JELAMBAR BARU, KEC.
GROGOL PETAMBURAN, JAKARTA BARAT. , Kota Administrasi Jakarta Barat, DKI
Jakarta

1. ELISA ROSELINI HALIM   2. WILLIAM GOCCIARDI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

: Desrayani Saragih S.H.
Jl. Griya Telaga Permai Blok F4 No 21   Rt 006 Rw 019, Cilangkap, Tapos, Kota
Depok.

740

Nama Merek
Tipe Merek :

: FiRSTpoiNT dan Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
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591 Uraian Warna : Coklat, Hijau dan Putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa penyediaan makanan dan minuman; Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa

restoran, bar, lounge koktail, kafe, kedai kopi, dan bar cemilan; Jasa restoran, yaitu, penyediaan makanan dan minuman untuk
konsumsi di dalam dan di luar gedung; Kafe kopi; Kafetaria; Kedai barbekyu; Kopi ( Kafe ); Menyediakan makanan dan
minuman untuk para tamu di restoran dan bar; Penyediaan katering; Restoran masakan panggangan daging, ayam, ikan;
Tempat makan yang menghidangkan kudapan; Tempat penyediaan makanan dan minuman (Snack bar); Warung makan; jasa
kafe; jasa penyediaan minuman dengan boba; jasa restoran dan katering; jasa-jasa pemesanan restoran dan kafe-kafe;
katering di kafetaria makanan cepat saji; layanan bar kopi dan kedai kopi (penyediaan makanan dan minuman); layanan
restoran sushi; restoran yang menyediakan makanan dan minuman kelor; restoran, bar, dan layanan lounge koktail; rumah
makan; warung kopi===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 21:30:04
540   EtiketJID2022068116

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Cyber 2 Tower 31st Floor, Jl. HR. Rasuna Said Blok X-5 No.13, Setiabudi, Jakarta
Selatan, Indonesia, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12920

PT Stargo Digital Indonesia

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CreatorScore
Merek Kata

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Portal web dan/ atau platform digital dengan tujuan komersil===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 21:41:01
540   EtiketJID2022068117

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BANK SINARMAS 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 :

: nanobank & Logo n
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : nanobank = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 36
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa manajemen kekayaan,  yaitu perbankan investasi, investasi keuangan di bidang sekuritas, investasi keuangan di

bidang reksa dana, investasi keuangan di bidang komoditas, dan penempatan keuangan dana ekuitas swasta untuk orang
lain, dan penempatan keuangan swasta sekuritas dan turunannya untuk orang lain; Jasa perbankan; Jasa-jasa perangkat
lunak berbentuk layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan
pembayaran; Layanan keuangan, perbankan dan kredit; Layanan perbankan disediakan on-line dari basis data komputer atau
internet; Layanan pinjaman; Layanan rekening bank; Perbankan mobile; analisis investasi keuangan dan penelitian saham;
jasa asuransi; jasa bursa efek/saham; jasa manajemen aset dan keuangan; jasa pembayaran tagihan melalui bank secara
online; jasa perbankan melalui telepon; jasa perbankan yang disediakan melalui telepon genggam/seluler; jasa perdagangan
saham dan obligasi; jasa pinjaman [pembiayaan]; jasa-jasa perbankan dan keuangan secara online; konsultasi perbankan;
layanan pembiayaan hipotek atau penggadaian; layanan perbankan dan keuangan; layanan perbankan elektronik; layanan
perbankan investasi properti; layanan perbankan mobile dan investasi; layanan perbankan online yang dapat diakses melalui
aplikasi selular yang dapat diunduh; layanan perbankan teller machine [ATM] otomatis; layanan perbankan yang berkaitan
dengan setoran uang; manajemen keuangan saham; menyediakan informasi dalam bidang perbankan online, peminjaman,
investasi, penganggaran, manajemen keuangan, dan jasa keuangan; pemrosesan pembayaran tagihan elektronik;
pemrosesan transaksi transfer bank; penerbitan cek bank; penerbitan kartu bank; pengelolaan dana pensiun; penyediaan situs
web yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; perbankan elektronik
dan layanan keuangan terkomputerisasi atau otomatis; perbankan elektronik melalui jaringan komputer global [Internet
banking]; perbankan komersial; perbankan online dan jasa keuangan melalui jaringan komputer global; perbankan swasta===
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Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 22:11:17
540   EtiketJID2022068118

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Jl. Cargo Permai, Perum. Citraland Block A-26, Kelurahan Ubung Kaja, Kecamatan
Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali , Kota Denpasar, Bali, 80116

Susanti Setiawan

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: Rumah Makan Kedaton + Lukisan
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau Merah dengan Latar Belakang berwarna Kuning.
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===rumah makan===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 22:50:17
540   EtiketDID2022068119

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: KOMP.WINDSOR PARK BLOK III RT 003 RW 009 KEL. LUBUK BAJA KOTA, Kota
Batam, Kepulauan Riau

JULIYATI

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: DREAM SKIN 夢の肌
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : kulit impian
591 Uraian Warna : Merah maroon dan Emas.
511 Kelas Barang/Jasa : 5
510 Uraian Barang/Jasa : ===Makanan batangan pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Minuman suplemen berbahan baku

herbal; Minuman suplemen untuk kecantikan dan kesehatan; Minuman yang digunakan sebagai suplemen diet; Minuman yang
mengandung vitamin; Produk pengganti makanan suplement nutrisi untuk meningkatkan energi; Serbuk untuk suplement diet;
Suplemen diet, nutrisi, vitamin, mineral, alami dan antioksidan; Suplemen herbal organik dan non-organik; Suplemen makanan
(supplement diet); Suplemen makanan dan gizi; Suplemen nutrisi dalam sifat berbasis protein, berbentuk snack bar padat
nutrisi; Suplemen nutrisi makanan berupa kapsul minyak ikan; Suplemen vitamin, mineral dan nutrisi; Suplemen yang
mengandung vitamin C; Suplemen-suplemen bernutrisi untuk keperluan medis; Suplemen-suplemen serat makanan diet;
Vitamin untuk sendi dan tulang; antioksidan untuk suplemen gizi; campuran minuman suplemen diet rasa buah; formulasi
vitamin untuk konsumsi manusia; kolagen yang dapat dimakan; makanan suplemen vitamin dan mineral; minuman bervitamin;
minuman suplemen diet; minuman suplemen gizi; probiotik digunakan sebagai suplemen diet; produk dan suplemen makanan
kesehatan; sediaan farmasi untuk perawatan kulit; sediaan perawatan kulit untuk keperluan medis; suplemen dan sediaan
herbal; suplemen dan sediaan nutrisi; suplemen diet; suplemen diet herbal; suplemen diet probiotik; suplemen diet royal jelly;
suplemen diet untuk konsumsi manusia; suplemen gizi bubuk; suplemen gizi dalam bentuk bubuk; suplemen gizi dalam bentuk
gummies; suplemen gizi dalam bentuk kaplet; suplemen gizi dalam bentuk kapsul; suplemen gizi dalam bentuk kunyah;
suplemen gizi dalam bentuk minuman; suplemen gizi dalam bentuk tablet; suplemen herbal; suplemen makanan; suplemen
makanan bervitamin; suplemen makanan bubuk; suplemen makanan bubuk untuk keperluan medis; suplemen makanan
dalam bentuk bubuk; suplemen makanan dalam bentuk butiran; suplemen makanan dalam bentuk kapsul, bukan untuk
keperluan medis; suplemen makanan dalam bentuk tablet; suplemen makanan dan nutrisi sebagai suplemen makanan
pembentuk otot; suplemen makanan dan nutrisi/gizi untuk penurunan berat badan; suplemen makanan diet dalam bentuk
bubuk, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk butiran; suplemen makanan diet dalam bentuk
kapsul; suplemen makanan diet dalam bentuk kapsul, bukan untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam bentuk
tablet untuk keperluan medis; suplemen makanan diet dalam sifat campuran herbal campuran, bukan untuk tujuan medis;
suplemen makanan diet dalam sifat campuran minuman bubuk; suplemen makanan kesehatan; suplemen makanan obat
berbasis kolagen; suplemen minuman kolagen; suplemen nutrisi; suplemen nutrisi ekstrak herbal; suplemen probiotik;
suplemen tambahan nutrisi dan diet; suplemen vitamin; tablet hisap suplemen seng; tablet vitamin; vitamin dan mineral untuk
penggunaan oral; vitamin dan suplemen vitamin; vitamin untuk orang dewasa===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 22:52:11
540   EtiketDID2022068120

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: MEGA JAYA INDUSTRIAL PARK BLOK D NO.3A & 5, BALOI PERMAI, Kota Batam,
PT. Adhi Mukti Persada
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Kepulauan Riau, 29431
Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: C2
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : C2 = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam dan Putih
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk

keperluan medis); Tembakau perasa; cerutu; cerutu elektronik; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik
untuk perokok; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau
linting tangan; tembakau rokok; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 22:55:40
540   EtiketDID2022068121

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mega Jaya Industrial Park Blok D No. 3A & 5, Baloi Permai, Kota Batam, Kepulauan
Riau, 29431

PT. Adhi Mukti Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: CU
Merek Kata

566 Arti Bahasa : CU = Merupakan suatu penamaan ciptaan pemohon
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk

keperluan medis); Tembakau perasa; cerutu; cerutu elektronik; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik
untuk perokok; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau
linting tangan; tembakau rokok; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 22:58:04
540   EtiketJID2022068122

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: PERUMAHAN GRIYA SHANTA, JALAN SOEKARNO HATTA BLOK D NO 505 RT
006 RW 012 , Kota Malang, Jawa Timur, 67182

CV BUNGA MEKAR PRODUKTIF

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: WARUNG KINI
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : Tidak Ada Terjemahan
591 Uraian Warna : Hijau
511 Kelas Barang/Jasa : 43
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa restoran sushi yang diberikan dalam bentuk kerjasama waralaba; Jasa restoran yang diberikan dalam bentuk

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

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 23:01:12
540   EtiketDID2022068123

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Mega Jaya Industrial Park Blok D No. 3A & 5, Baloi Permai, Kota Batam, Kepulauan
Riau, 29431

PT. Adhi Mukti Persada

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: MAN & U
Merek Kata

566 Arti Bahasa : MAN & U = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan cengkeh (bukan untuk

keperluan medis); Tembakau perasa; cerutu; cerutu elektronik; filter rokok; filter tembakau; filter untuk rokok; kertas linting
rokok; kertas rokok; korek api gas untuk perokok; kotak rokok; kotak tembakau; merokok tembakau; pemantik rokok; pemantik
untuk perokok; rokok; rokok filter; rokok kretek; rokok mentol; rokok putih; tabung rokok; tembakau; tembakau daun; tembakau
linting tangan; tembakau rokok; wadah tembakau===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 23:12:08
540   EtiketDID2022068124

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: JL. Puskemas No.8, RT.002 RW.001, Kel. Pudakpayung, Kec. Banyumanik, Kota
Semarang, Jawa Tengah, 50265

Parameswara Agung Dharmastuti

Nama Kuasa
Alamat Kuasa :

:740

Nama Merek
Tipe Merek :

: LINK
Merek Kata
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566 Arti Bahasa : LINK = Merupakan suatu penamaan
591 Uraian Warna : Hitam
511 Kelas Barang/Jasa : 34
510 Uraian Barang/Jasa : ===Barang-barang keperluan perokok untuk produk-produk tembakau yang dipanaskan; Cairan rokok elektronik (e-liquid)

terdiri dari perasa dalam bentuk cair, selain minyak esensial, yang digunakan untuk mengisi ulang kartrid rokok elektronik;
Kotak rokok bukan dari logam; Kotak rokok elektrik; Kotak untuk rokok; Larutan cairan untuk rokok elektronik; Perasa, selain
minyak esensial, untuk digunakan dalam rokok elektronik dan dalam perangkat untuk inhalasi pengganti tembakau yang tidak
mengandung nikotin; Rokok dengan aroma kopi; Rokok dengan atau tanpa filter, terbuat dari campuran tembakau dan
cengkeh (bukan untuk keperluan medis); Rokok elektrik; Rokok elektronik dengan tembakau perasa; Rokok yang
mengandung bahan pengganti tembakau; asbak untuk perokok; 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; cerutu; cerutu
elektronik; cerutu-cerutu kecil; e-liquid [cairan rokok elektronik]; filter rokok; filter untuk rokok; herbal untuk merokok; kertas
rokok; korek api cerutu; korek api cerutu listrik; korek api gas untuk perokok; kotak cerutu; kotak rokok; merokok tembakau;
pemantik untuk perokok; pemantik untuk rokok; peralatan kantong untuk menggulung rokok; perangkat merokok elektronik;
rokok; rokok elektronik; rokok elektronik untuk digunakan sebagai alternatif rokok tradisional; rokok filter; rokok kretek; rokok
mentol; rokok putih; tabung rokok; tembakau rokok; tembakau untuk rokok-rokok yang dilinting sendiri===

Nomor Permohonan
Tanggal Penerimaan
Prioritas

:
:

:

210
220
320

06/09/2022 23:47:38
540   EtiketJID2022068125

730
Alamat Pemohon
Nama Pemohon :

: Gedung Sinar Mas Land Plaza Menara I, Lantai 1 dan 2, Jl. MH. Thamrin No. 51,
Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta

PT. BANK SINARMAS 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 :

: nanobank & Logo n
Merek Kata dan Lukisan

566 Arti Bahasa : nanobank = Suatu penamaan.
591 Uraian Warna : Hitam dan putih.
511 Kelas Barang/Jasa : 42
510 Uraian Barang/Jasa : ===Jasa pemrosesan data komputer; Jasa penyimpanan data yang terkomputerisasi; Jasa-jasa perangkat lunak berbentuk

layanan (SAAS) yang menampilkan perangkat lunak untuk perbankan, keuangan, peminjaman dan pembayaran; Layanan
penyimpanan dan pengambilan data elektronik untuk mentransmisikan, menampilkan dan menyimpan transaksi, identifikasi,
dan informasi keuangan; 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; 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; Perangkat lunak sebagai layanan [SaaS]; aplikasi
perangkat lunak yang dapat diakses melalui situs web; 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; instalasi perangkat lunak komputer;
jasa penyedia layanan aplikasi (ASP) yang menampilkan perangkat lunak yang menyediakan dompet digital; 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; memperbarui perangkat lunak untuk pemrosesan data;
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, yaitu, platform keuangan elektronik yang mengakomodasi berbagai jenis pembayaran dan transaksi
hutang; 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 platform keuangan elektronik; penyimpanan informasi
keuangan secara elektronik; perangkat lunak sebagai layanan [SaaS], yaitu menyediakan perangkat lunak aplikasi online;
platform sebagai layanan [PaaS]===
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